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1. INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS DEL PLA
1.1. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
L’àmbit de la modificació puntual de les NS de Santanyí correspon als nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí).

1.2. ANTECEDENTS I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, en la seva disposició final
cinquena, amb la modificació de la disposició transitòria quarta de la LOUS, regula la possibilitat
d’exonerar de xarxa de sanejament a aquells nuclis urbans que reuneixen unes determinades
característiques.
L’objecte d’aquesta modificació és sol·licitar de forma justificada l’exoneració de disposar de xarxa de
sanejament dels nuclis de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja
(Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí) per al compliment de la condició de solar.
1.3. PROMOTOR
L'Ajuntament de Santanyí.

1.4. REDACTORS DE LA MODIFICACIÓ
José Ma. MAYOL COMAS i Antoni RAMIS RAMOS, Arquitectes.

1.5. REDACTORS DEL DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC
OLIVAR GESTIÓ I MEDI, SL, sent el tècnic redactor José Feliu de la Peña Pons, Llicenciat en Geografia.

1.6. ANTECEDENTS NORMATIUS
NORMATIVA
NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE
SANTANYÍ

APROVACIÓ
INICIAL

APROVACIÓ
PROVISIONAL

APROVACIÓ
DEFINITIVA
Amb
prescripcions
22/03/1985.
Complimentades
el 18/11/1985

PUBLICACIÓ
BOPIB núm.
18549, de
27/04/1985

S’han tramitat moltes modificacions puntuals amb diferents objectes que han afectat distints àmbits
territorials del municipi, algunes de les quals, a hores d’ara, encara estan pendents d’aprovació definitiva.
A més, també es troba en tramitació:

REVISIÓ DEL PLANEJAMENT

Avanç

Aprovació inicial

Aprovació
provisional

Aprovació i
informació
pública prèvia a
la remissió per a
aprovació
definitiva

21/12/2009
(BOIB núm.
3, 07/01/10)

24/03/2011
(BOIB núm. 64,
28/04/11) i
16/04/2012
(BOIB núm. 82,
07/06/12)

15/10/2014
(BOIB núm.
150, 01/11/14)

05/04/2017
(BOIB núm. 47,
20/04/17)
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2. MOTIU DE L'APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA
2.1. SEGONS LA NORMATIVA ESTATAL: LLEI 21/2013, DE 9 DE DESEMBRE, D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL
La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, estableix les bases que han de regir
l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el
medi ambient, garantint en tot el territori de l'Estat un elevat nivell de protecció ambiental, amb la finalitat
de promoure un desenvolupament sostenible , mitjançant:
a) La integració dels aspectes mediambientals en l'elaboració i en l'adopció, aprovació o
autorització dels plans, programes i projectes;
b) l'anàlisi i la selecció de les alternatives que resultin ambientalment viables;
c) l'establiment de les mesures que permetin prevenir, corregir i, si escau, compensar els efectes
adversos sobre el medi ambient;
d) l'establiment de les mesures de vigilància, seguiment i sanció necessàries per complir amb les
finalitats d'aquesta Llei.
Dins el Títol I. Principis i disposicions generals, estableix quins plans i projectes s’han de sotmetre a
avaluació ambiental estratègica i quins a avaluació d’impacte ambiental.
— L’article 6 determina l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica, i, pel que fa a
aquesta modificació puntual, és d’aplicació el següent (es destaca en negreta i subratllat i
s’introdueixen comentaris en trama grisa):
1. Seran objecte d'una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i programes, així
com les seves modificacions, que s'adoptin o aprovin per una Administració pública i
l'elaboració i aprovació vingui exigida per una disposició legal o reglamentària o per
acord del Consell de Ministres o del Consell de Govern d'una comunitat autònoma, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a
avaluació d'impacte ambiental i es refereixin a l'agricultura, ramaderia, silvicultura,
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de
recursos hídrics, ocupació del domini públic marítim terrestre, utilització del medi
marí, telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l'ús del sòl;
o bé,
b) Requereixin una avaluació per afectar espais Xarxa Natura 2000 en els termes que
preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.
c) Els compresos en l'apartat 2 quan així ho decideixi cas per cas l'òrgan ambiental en
l'informe ambiental estratègic d'acord amb els criteris de l'annex V.
d) Els plans i programes inclosos en l'apartat 2, quan així ho determini l'òrgan
ambiental, a sol·licitud del promotor.
2. Seran objecte d'una avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats en l'apartat anterior.
És una modificació menor de les NS vigents, per exonerar de la necessitat de
disposar de xarxa de sanejament els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala
Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta
(Cala Santanyí).
b) Els plans i programes esmentats en l'apartat anterior que estableixin l'ús, a nivell
municipal, de zones de reduïda extensió.
Afecta una extensió total de 91,53 ha (Cap des Moro 17,20 – Cala Llombards 39,40 –
Caló d’en Boira 11,66 – Son Moja 18,28 i s’Escaleta 4,99 ha), però cal també
considerar la baixa densitat de població, de 32,70 hab/ha. Aquestes xifres s’obtenen
de la població màxima de 2.993 habitants, en els 1.197 habitatges màxims. Tot tenint
en compte, a més, que es tracta d’una zona homogènia d’ús residencial i tipologia
majoritària unifamiliar aïllada, especialment de segona residència.
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c) Els plans i programes que, establint un marc per a l'autorització en el futur de
projectes, no compleixin la resta de requisits esmentats a l'apartat anterior.
Els canvis normatius impliquen que les fosses sèptiques antigues i no estanques,
hauran de substituir-se per altres homologades i estanques. A aquests efectes
l’Ajuntament planificarà aquesta obligació en un període no superior a 8 anys a
través del seu Departament de Medi Ambient.. No compleix la resta de requisits de
l'apartat anterior.
Per tant, per tot l’anterior, aquesta Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Santanyí
podria quedar subjecta a Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada (AAES)

2.2. SEGONS LA NORMATIVA AMBIENTAL AUTONÒMICA: LLEI 12/2016, DE 17 D’AGOST,
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS
Aquesta llei aprofita l’ocasió de l’adaptació a la llei estatal per derogar i substituir la Llei 11/2006 i les
seves modificacions, i aporta claredat i seguretat jurídica.
En general, i atesa la vocació de la Llei 21/2013 de ser una norma complerta i d’aplicació directa, s’ha
descartat l’opció de transcriure-la en aquesta llei i s’ha preferit circumscriure la regulació autonòmica al
desplegament normatiu de les especificitats a les Illes Balears, tret quan s’ha considerat que era més
pràctic i clar refondre la regulació de la llei bàsica amb les aportacions pròpies.
En desplegament de la normativa bàsica, i per evitar procediments innecessaris, la llei s’acull a l’article
3.5 de la Directiva 2001/42/CE per establir quins plans o modificacions no tenen efectes significatius en
el medi ambient, o entén que aquests seran favorables, i que, per tant, no estan subjectes als
procediments d’avaluació ambiental estratègica, excepcions ja recollides en la Llei 11/2006.
Dins el TÍTOL II AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PLANS, PROGRAMES I PROJECTES, el Capítol I tracta
l’Avaluació ambiental estratègica de plans i programes. L’article 9 tracta l’Àmbit d’aplicació de l’avaluació
ambiental estratègica.
L’article 9.1. estableix, entre d’altres, que s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària
els plans i els programes, i les seves modificacions, que adoptin o aprovin les administracions
autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l’aprovació dels quals exigeixi una disposició legal o
reglamentària o un acord del Consell de Govern quan:
a) Estableixin el marc per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos a l’avaluació
d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, l’aqüicultura, la
pesca, l’energia, la mineria, la indústria, el transport, la gestió de residus, la gestió de recursos
hídrics, l’ocupació del domini públic marítimo-terrestre, la utilització del mitjà marí, les
telecomunicacions, el turisme, l’ordenació del territori urbà i rural o l’ús del sòl.
En aquest cas es refereix a “l’ordenació del territori urbà i rural o l’ús del sòl”.
b) Requereixin una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els termes que preveu la
legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
No és d’aplicació perquè l’àmbit no afecta espais Xarxa Natura 2000.
c) Requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada d’acord amb l’apartat 2 d’aquest
article en els dos supòsits següents:
i.

Quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe ambiental estratègic
d’acord amb els criteris de l’annex IV.

ii.

Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor.

No és d’aplicació
L’article 9.2. estableix:
2. Han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i els programes que s’indiquen en l’apartat 1
d’aquest article.
És una modificació menor de les NS vigents, per exonerar de la necessitat de
disposar de xarxa de sanejament els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala
Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta
(Cala Santanyí).

5

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (FASE D’INICI) SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NS RELATIVA A L’EXONERACIÓ
DE DIVERSOS NUCLIS DE LA NECESSITAT DE DISPOSAR DE XARXA DE SANEJAMENT (T.M. SANTANYÍ – MALLORCA)

b) Els plans i els programes que s’indiquen en l’apartat 1 anterior que estableixin l’ús de
zones de reduïda extensió en l’àmbit municipal.
Afecta una extensió total de 91,53 ha (Cap des Moro 17,20 – Cala Llombards 39,40
– Caló d’en Boira 11,66 – Son Moja 18,28 i s’Escaleta 4,99 ha), però cal també
considerar la baixa densitat de població, de 32,70 hab/ha. Aquestes xifres s’obtenen
de la població màxima de 2.993 habitants, en els 1.197 habitatges màxims. Tot tenint
en compte, a més, que es tracta d’una zona homogènia d’ús residencial i tipologia
majoritària unifamiliar aïllada, especialment de segona residència.
c) Els plans i els programes que estableixin un marc per a l’autorització de projectes en
el futur, però no compleixin els altres requisits que s’indiquen en l’apartat 1 anterior.
Els canvis normatius impliquen que les fosses sèptiques antigues i no estanques,
hauran de substituir-se per altres homologades i estanques. A aquests efectes
l’Ajuntament planificarà aquesta obligació en un període no superior a 8 anys a
través del seu Departament de Medi Ambient. No compleix la resta de requisits de
l'apartat anterior.
Per tant, tractant-se d'una Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries, que afecta una
zona de reduït àmbit territorial, i que només suposa modificacions menors en el Pla vigent,
aquest projecte només s’hauria de sotmetre a Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) si així
ho decidís la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Per tot l’anterior, queda determinat que aquesta modificació puntual de les NS de Santanyí
s’ha de sotmetre a Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, per a la qual cosa s’ha de
presentar, segons les Lleis estatal 21/2013 i autonòmica 12/2016, un Document Ambiental
Estratègic.

2.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC, EN RELACIÓ
REQUISITIS DE LA LLEI ESTATAL 21/2013 I DE LA LLEI AUTONÒMICA 12/2016

ALS

2.3.1.DETERMINACIONS DE LA LLEI ESTATAL 21/2013
L’article 29. Sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, de la Llei estatal 21/2013,
estableix en què consisteix el “document ambiental estratègic” que s’ha de presentar:
a) Dins del procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la legislació
sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica simplificada, acompanyada de
l’esborrany del pla o programa i d’un document ambiental estratègic que ha de contenir,
almenys, la següent informació:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si escau, la quantificació.
f)

Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.

g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives contemplades.
i)

Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura del possible, corregir qualsevol
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, prenent en
consideració el canvi climàtic.

j)

Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.
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2.3.2.DETERMINACIONS DE LA LLEI AUTONÒMICA 12/2016
L'article 17.5 de la Llei autonòmica 12/2016 estableix:
Els estudis d'impacte ambiental han d'incloure, a més del contingut mínim que estableix la
normativa bàsica estatal d'avaluació ambiental, un annex d'incidència paisatgística que identifiqui
el paisatge afectat pel projecte, els efectes de el seu desenvolupament, i, si escau, les mesures
protectores, correctores o compensatòries.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
1. INTRODUCCIÓ. OBJECTIUS DEL PLA
2. MOTIVACIÓ
DE
L’APLICACIÓ
DEL
PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA
3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4. DIAGNÒSTIC
D’APLICACIÓ

AMBIENTAL

DE

ARTICLE 29, I ANNEX V DE LA LLEI 21/2013
a) Els objectius de la planificació.
g) La motivació de l’aplicació del procediment
d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
b) L’abast i contingut del pla proposat i de les
seves alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o
programa.

L’ÀMBIT

d) Una caracterització de la situació del medi
ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
b) L’abast i contingut del pla proposat i de les
seves alternatives raonables, tècnica i
ambientalment viables.

5. ALTERNATIVES
I
COMPLIMENT
D’OBJECTIUS AMBIENTALS. JUSTIFICACIÓ
DE LA SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA FINAL

h) Un resum dels motius de la selecció de les
alternatives contemplades.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si escau, la
quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans
sectorials i territorials concurrents.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en
la mesura del possible, corregir qualsevol
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de
l’aplicació del pla o programa, prenent en
consideració el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al
seguiment ambiental del pla.
Annex V. Criteris per determinar si els plans que
se sotmeten a avaluació ambiental estratègica
simplificada s’ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica
Annex d’incidència paisatgística

6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES
7. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS
I TERRITORIALS
8. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I
CORREGIR ELS EFECTES NEGATIUS, AMB
CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
9. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT
AMBIENTAL DEL PLA
10. CONCLUSIONS

ANNEX: ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

2.4. DETERMINACIONS SOBRE EL DOCUMENT AMBIENTAL SEGONS EL REGLAMENT DE LA
LOUS
El Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca
(BOIB Núm. 66, de 30 d'abril de 2015) determina el següent:
Article 89. Contingut de la documentació d’avaluació ambiental del pla general
1. En el cas que es formuli o revisi el pla general, i en el cas de les modificacions que se sotmeten
a avaluació ambiental, s’ha d’incorporar la documentació que determina la normativa estatal i
autonòmica sobre avaluació ambiental de plans i programes, amb l’amplitud, nivell de detall i
grau d’especificació que estableixi el pronunciament de l’òrgan ambiental en el procediment
corresponent. En tot cas, aquesta documentació ha de disposar del contingut mínim següent:
a) La determinació dels requeriments ambientals significatius en l’àmbit del pla, que ha
d’incloure:
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1r. La descripció dels aspectes i els elements ambientalment rellevants de l’àmbit
objecte de planejament i del seu entorn.
2n. La determinació dels objectius, els criteris i les obligacions de protecció ambiental,
aplicables en l’àmbit del pla, que s’estableixen en la normativa internacional,
comunitària, estatal, autonòmica o local, o en els instruments d’ordenació territorial,
o en altres plans o programes aplicables.
3r. La definició dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacció del pla,
d’acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats anteriors i
amb els principis i directrius que s’estableixen a la LOUS, els quals han de referirse, entre d’altres aspectes, a la sostenibilitat global del model d’ordenació; al cicle
de l’aigua, a la biodiversitat territorial, la permeabilitat ecològica i el patrimoni
natural, a la qualitat del paisatge; a la qualitat de l’ambient atmosfèric, i a la
contaminació acústica i lluminosa.
Aquests objectius ambientals s’han de formular de forma jerarquitzada d’acord amb
el grau d’importància relativa.
Tot tenint en compte de que es tracta només d'una AAE simplificada, a l'espera de la decisió de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, es tracta de manera també simplificada en
l'apartat 5.4. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DE L’ALTERNATIVA
SELECCIONADA COM ALTERNATIVA FINAL
b) La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa d’ordenació que es proposa, que ha
d’incloure:
1r. La descripció de les característiques de les alternatives considerades.
2n. L’anàlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de les seves
determinacions estructurals, d’acord amb els objectius i els criteris.
3r. La justificació ambiental de l’elecció de l’alternativa seleccionada.
Tot tenint en compte de que es tracta només d'una AAE simplificada, a l'espera de la decisió de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, es tracta de manera també simplificada en el
capítol 5. ALTERNATIVES I COMPLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS. JUSTIFICACIÓ DE
LA SELECCIÓ DE L'ALTERNATIVA FINAL
c) La descripció ambiental del pla d’acord amb l’alternativa d’ordenació adoptada, que ha
d’incloure:
1r. Una síntesi descriptiva del contingut del pla en què figurin les determinacions
d’aquest amb possibles repercussions significatives sobre el medi ambient.
Tot tenint en compte de que es tracta només d'una AAE simplificada, a l'espera de la decisió de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, es tracta de manera també simplificada en el
capítol 3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
2n. La identificació i la quantificació dels sòls objecte de transformació i de les
demandes addicionals de recursos naturals i d’infraestructures de sanejament, de
gestió de residus i similars derivades de l’ordenació proposada. Aquesta
identificació dels sòls ha de considerar, així mateix, els elements a què es refereix
l’article 14 d’aquest Reglament que es vegin afectats per actuacions urbanístiques.
Es tracta així mateix al capítol 3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL.
3r. La descripció de les mesures que es preveuen per fomentar la preservació i la
millora del medi ambient.
Es detallen en ells capítols 6. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS
EFECTES NEGATIUS, AMB CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC, i 7. MESURES
PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
d) La identificació i l’avaluació dels efectes significatius probables (secundaris, acumulatius,
sinèrgics, a curt termini o a llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius i
d’altres) de l’ordenació proposada sobre el medi ambient, que han d’incloure:
1r. Els efectes sobre els recursos naturals.
2n. Els efectes sobre els espais i els aspectes identificats d’acord amb la lletra a)
anterior.
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3r. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l’ordenació que preveu
el pla.
Partint de que no s'han trobat efectes negatius, es tracten al capítol 4. EFECTES AMBIENTALS
PREVISIBLES
e) L’avaluació global del pla i la justificació del compliment dels objectius ambientals que
s’hi estableixen, que han d’incloure:
1r. La comprovació i la justificació detallades de la congruència del pla amb els
requeriments ambientals que s’assenyalen en la lletra a) anterior.
2n. L’avaluació global del pla, tenint en compte l’anàlisi comparativa dels perfils
ambientals inicial i resultant de l’àmbit del pla, d’acord amb el punt 1r i les jerarquies
entre objectius ambientals que s’estableixen en el punt 3r de la lletra a) anterior.
3r. La descripció de les mesures de seguiment i supervisió que es preveuen.
Tot tenint en compte de que es tracta només d'una AAE simplificada, a l'espera de la decisió de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, es tracta de manera també simplificada al llarg
del document ambiental, i especialment, tal com s'ha indicat, en els capítols 3. ALTERNATIVES I
COMPLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS. JUSTIFICACIÓ DE LA SELECCIÓ DE
L'ALTERNATIVA FINAL, 6.MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS EFECTES
NEGATIUS, AMB CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC i 7. MESURES PREVISTES PEL
SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
f)

Un mapa de riscs naturals de tot l’àmbit físic objecte de regulació del pla general
municipal.

Tot tenint en compte de que es tracta només d'una AAE simplificada, a l'espera de la decisió de
la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, i de que no es detecta cap situació de risc, no
s'ha inclòs el mapa de riscs naturals, per la qual cosa segueix vigent l'existent en les NS.
g) Una síntesi de l’estudi, que ha de consistir en un resum del contingut de l’estudi que
ressenyi els objectius i criteris ambientals fixats, i en una explicació justificada de
l’avaluació global del pla.
Es tracta en el capítol 0. DOCUMENT DE SÍNTESI.
2. Les determinacions establertes en l’apartat anterior s’apliquen sens perjudici, si escauen, dels
procediments posteriors d’avaluació d’impacte ambiental dels projectes, públics o privats, que es
redactin i s’aprovin per desenvolupar o executar el pla general, quan la legislació estatal o
autonòmica sobre avaluació d’impacte ambiental en determini que hi estan subjectes.
Atesa la minsa entitat de la modificació, el seu reduït àmbit territorial i el balanç ambiental
obtingut en l'avaluació, com es veurà mes endavant, i, així mateix, que aquest es tracta d'un
document d'inici del procediment d'avaluació ambiental estratègica mitjançant avaluació
ambiental estratègica simplificada, que conclou que no sembla que s'hagi de sotmetre a
avaluació ambiental estratègica, no s'ha seguit tot l'esquema proposat al Reglament de la
LOUS, sinó que s'ha adequat de manera progressiva.
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3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
3.1. OBJECTE
Exoneració de la necessitat de disposar de xarxa de sanejament als nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí),
del terme municipal de Santanyí.

3.2. NORMATIVA APLICABLE

3.2.1.LA LOUS I EL SEU REGLAMENT
La disposició addicional octava de la LOUS i tercera del seu Reglament permeten de forma motivada
l’excepció a la implantació de la xarxa de sanejament en aquells àmbits de sòl urbà on es compleixi amb
alguna de les següents condicions, la qual justificació, segons l’apartat 2n de la disposició addicional
tercera del RLOUSM, ha de formar part del planejament i en la memòria ambiental:
1. Que l’execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques
geomorfològiques de la zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost manifestament
elevat.
2. Que la seva implantació “no suposi cap avantatge per al medi ambient”.
3.2.2.LA MODIFICACIÓ DE LA LOUS PER LA LLEI 12/2016, DE 17 D’AGOST, D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS
La modificació, introduïda per la disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació
ambiental, de la disposició transitòria quarta de la LOUS ha regulat les situacions i els terminis per a
l’exoneració dels sectors sense possibilitat o amb dificultats econòmiques i/o mediambientals de disposar
i mantenir una xarxa de sanejament:
Disposició final cinquena Modificació de la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de
març, d'ordenació i ús del sòl
Es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl, que
passa a tenir la redacció:
«Disposició transitòria quarta Procediment d'implementació de la xarxa de sanejament
1. En els sòls urbans d’ús predominantment residencial existents en la data que la Llei d’avaluació
ambiental de les Illes Balears entri en vigor i que no disposin de xarxa de sanejament i per als
que no resulti procedent la categoria d’assentament en el medi rural ni l’aplicació del previst a la
disposició addicional vuitena, es poden atorgar llicències d’edificació de nova planta per a ús
residencial, així com els corresponents finals d’obra, llicències de primera ocupació i cèdules
d’habitabilitat d’acord amb la normativa aplicable, sempre que concorrin els requisits següents:
a) Que no siguin edificis plurifamiliars.
b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que garanteixi el
seu tractament adequat.
c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució de les
obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta estigui
efectivament implantada i en funcionament.
d) Que l'ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu compromís de:
i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de xarxa de
sanejament.
ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de
clavegueram, modificar el planejament general del municipi, de conformitat amb
l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta llei.
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e) Que la llicència s'atorgui dins dels terminis indicats en els punts 2 i 3 d'aquesta
disposició.
En compliment del requisit que preveu l'apartat 1.b) anterior s'ha d'acreditar que l'interessat ha
realitzat una comunicació prèvia en la qual s'indicarà detalladament el sistema homologat de
tractament davant l'administració competent en recursos hídrics a fi i efecte que controli els
possibles impactes sobre el medi ambient.
En compliment del requisit previst a l'apartat 1.d) anterior, l'acord del ple serà eficaç a partir de la
data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. Per poder fer efectiva la possibilitat d'atorgar aquestes llicències d'edificació en el cas del supòsit
indicat en el punt 1.d).i, s'estableixen els següents terminis:
a)

S'estableix un termini màxim d'un any des de l'aprovació de la Llei d'avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el corresponent
projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –segons sigui el casper implantar la xarxa de sanejament a la zona on es demanda la llicència i les
connexions al sistema general de depuració, l’exempció que permet atorgar llicències,
segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
Quan el procés d’aprovació del projecte indicat requereixi d’un informe preceptiu i/o
vinculant o autorització d’una altra administració, el termini màxim establert quedarà
interromput. A aquest efecte no computarà en aquest termini el període comprès entre
la data de sol∙licitud de l’informe a l’administració corresponent i la data d’entrada a
l’ajuntament del citat document.
No obstant això, el termini no quedarà interromput en els períodes que excedeixin el
legalment previst en què l'ajuntament no complementi els requeriments o les peticions
de documentació realitzats per l'administració que ha d'informar o autoritzar.

b)

En les zones en què s'hagués complimentat el que indica l'apartat 2.a) anterior,
s'estableix un termini afegit de dos anys des de l'aprovació del corresponent projecte.
Si durant aquest termini l'ajuntament corresponent no hagi adjudicat les obres
corresponents al projecte anteriorment referit, l'exempció que permet atorgar llicències,
segons el que estableix el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.

c)

A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.a) anterior, s’estableix un
termini afegit de dos anys des de l’aprovació del corresponent projecte.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués adjudicat les obres
corresponent al projecte anteriorment referit, l’exempció que permet atorgar llicències,
segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.

d)

A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.c) anterior, s’estableix un
últim termini d’un any des de l’acta de recepció de les referides obres.
Si durant aquest termini l’administració responsable, l’ajuntament i/o el Govern, no ha
posat en funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió de les aigües
depurades de forma adequada, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor

3. Per poder fer efectiva la possibilitat d'atorgar aquestes llicències d'edificació en el cas del supòsit
indicat en el punt 1.d).ii, s'estableixen els següents terminis:
a)

S'estableix un termini màxim d'un any des de l'aprovació de la Llei d'avaluació
ambiental de les Illes Balears.
Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat inicialment la
modificació del planejament general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor..

b)

A les zones que s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 3.a) anterior, s’estableix un
termini afegit de dos anys des de l’aprovació inicial de la modificació del planejament
general.
Si durant aquest termini l’ajuntament no hagués obtingut l’aprovació definitiva de la
modificació del planejament general, l’exempció que permet atorgar llicències, segons
l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.
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Quan el procés d’aprovació requereixi d’informes d’altres administracions, el termini
màxim establert quedarà interromput. A aquest efecte no computarà en aquest termini
el període comprès entre la data de sol·licitud dels informes a les administracions
corresponents i la data d’entrada a l’ajuntament del darrer dels documents esmentats..
4. Encara que l'exempció quedi sense vigor pel transcurs dels terminis establerts, les llicències ja
atorgades podran obtenir els corresponents finals d'obra, llicències de primera ocupació i cèdules
d'habitabilitat. »
Aquesta modificació, així, resulta CONVENIENT I OPORTUNA, com a conseqüència, a més de
l’impacte ambiental que suposaria la instal·lació de la xarxa de sanejament, pel seu elevant cost
d’implantació en les zones de què es tracta. Aquestes circumstàncies suposen la falta de
disponibilitat de xarxa de sanejament, la qual cosa impediria l’atorgament de llicències, deixant
les parcel·les vacants sense possibilitat de ser edificades. Tot tenint en compte que es tracta de
zones de baixa densitat poblacional i, a més, amb moltes segones residències. Així doncs,
d’acord amb l’anterior disposició transitòria quarta de la LOUS, es justifica el compliment del seu
apartat 1.d.ii a l’efecte de poder seguir atorgant llicències.
Aquesta modificació REDUNDA EN L’INTERÈS PÚBLIC d’acord amb l’article 4.1 del RDL 7/2015,
perquè té per objecte acollir-se a la normativa sobrevinguda, per tal d’atorgar llicències en els
nuclis urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala
Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí), complint amb això la finalitat del planejament urbanístic de
completar els nuclis urbans i evitar la desaparició de la població.

3.3. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES CONDICIONS NECESSÀRIES

3.3.1.ÀMBIT
Expressat de forma gràfica, l’àmbit d’aquesta modificació de planejament és el següent:
a) CAP DES MORO: Correspon als tres nuclis urbans que configuren aquesta zona.
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b) CALA LLOMBARDS: Correspon als tres nuclis urbans discontinus que configuren aquesta zona.

c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA): Correspon a la zona urbana no afectada pel pla especial
d’ordenació de Cala Figuera.
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d) SON MOJA (CALA SANTANYÍ): Correspon al nucli urbà 1 dels que configuren Cala Santanyí.

e) S’ESCALETA (CALA SANTANYÍ): Correspon al nucli urbà 2 dels que configuren Cala Santanyí.

3.3.2.SUPERFÍCIE DE SÒL URBÀ AFECTADA I DENSITAT RESIDENCIAL
Nuclis
Cap des Moro
Cala Llombards
Caló d'en Boira
Son Moja
s'Escaleta
TOTAL

Densitat màxima
Superfície (ha) Habitatges* Habitants** Habitants/ha % de solars edificats***
63%
17,2
231
578
33,60
76%
39,4
542
1355
34,39
66%
11,66
116
290
24,87
78%
18,28
241
603
32,99
88%
4,99
67
168
33,67
91,53
1197
2994
32,71

(*) Còmput d’habitatges obtingut a partir de dades del Cadastre.
(**) Còmput d’habitants: nombre d’habitatges x 2,5 habitants/habitatge.

(***) 2017
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3.3.3.QUALIFICACIONS URBANÍSTIQUES I TIPOLOGIA
Nuclis
Cap des Moro
Cala Llombards

Qualificacions urbanístiques
Residencial extensiva
Residencial extensiva I
Residencial extensiva II
Residencial extensiva I
Residencial extensiva II
Residencial extensiva III

Caló d'en Boira

Residencial extensiva II
Residencial extensiva III

Son Moja

Residencial extensiva I
Residencial extensiva II
Residencial extensiva mixta I

s'Escaleta

Residencial extensiva I
Residencial extensiva II
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Altres qualificacions urbanístiques
Només existeix una parcel·la qualificada com
a equipament esportiu entre els carrers de sa
Comuna i de ca na Vell
Residencial intensiva I. Es tracta d’una illeta,
situada entre l’Av cala Llombards i els carrers
des Teix, Amapola i Tulip que queda
emparada per aquesta modificació només per
a l’ús unifamiliar en parcel·la única.
Existeix una parcel·la qualificada com a
equipament sociocultural i esportiu en el carrer
Sardanes i un equipament municipal divers al
carrer Rotes de Mar
Existeix una parcel·la qualificada com a
equipament sociocultural, situat al carrer
s’Eriçó
Existeix una parcel·la qualificada com a
equipament municipal divers al carrer de
s’Estepa Blanca i una altra com a equipament
esportiu entre els carrers d’és Patró, de
s’Andana i d’es Torrent d’en Mestre
-
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Separació mínima entre edificis
en mateixa parcel·la (m)
Superfície mínima de jardins
privats (%)
Nombre d’aparcaments privats
(plaça/habitatge)
4. USOS ADMESOS

Separació mínima a vies, ELP i
límits (m)
Separació mínima a límits i fons
(m)

1. TIPUS D’ORDENACIÓ
2. SUPERFÍCIE I DIMENSIONS
MÍNIMES DE LA PARCEL·LA
Parcel·la mínima (m2)
Façana/fons mínim (m)
3. PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ
Ocupació màxima (%)
Edificabilitat màxima (m2/m2)
Volum màxim (m3/m2)
Volum màxim per edifici (m3)
Altura total (m)
Nombre màxim de plantes
Separació mínima a vies i ELP
(m)

EXTENSIVA II
Aïllada
600
18/18
25
0,33
1
2.500
8
S+B+1P
4
En En Cala Santanyí (1 i 2),
Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es
Cap des Moro (1 i 2): 2
3, excepte acord notarial entre
propietaris
adjacents
per
construir edificis adossats.
En Cala Santanyí (1 i 2), Cala
Llombards (1, 2 i 3) i Es Cap
des Moro (1 i 2): 2
40
1/1
Residencial: un habitatge per
parcel·la

EXTENSIVA I
Aïllada

400
14/14

30
0,4
1,2
2.500
8
S+B+1P
3

En En Cala Santanyí (1 i 2),
Cala Llombards (1, 2 i 3) i Es
Cap des Moro (1 i 2): 2

3, excepte acord notarial entre
propietaris
adjacents
per
construir edificis adossats.

En Cala Santanyí (1 i 2), Cala
Llombards (1, 2 i 3) i Es Cap
des Moro (1 i 2): 2

40

1/1

Residencial: un habitatge per
parcel·la

Residencial: un habitatge per
parcel·la

1/1

40

5

20
0,27
0,8
2.500
8
S+B+1P

1.000
25/25

EXTENSIVA III
Aïllada

Residencial: un habitatge per
parcel·la

1/1

40

9

3, excepte acord notarial entre
propietaris
adjacents
per
construir edificis adossats.

30
0,4
1,2
2.500
8
S+B+1P
3

400
14/14

EXTENSIVA MIXTA I
Aïllada

3.3.4.ORDENANCES DE LA ZONA RESIDENCIAL EXTENSIVA ALS NUCLIS DE QUÈ TRACTA AQUESTA MODIFICACIÓ PUNTUAL
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3.3.5.COMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESTABLERTES
ADDICIONAL TERCERA DEL REGLAMENT DE LA LOUS

EN

LA

DISPOSICIÓ

3.3.5.1.
L’EXECUCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT SUPOSA UN COST
MANIFESTAMENT ELEVAT
Això és així tant pel cost de l’execució de la xarxa interior com, sobre tot, pel de la seva connexió a una
xarxa general que la connecti amb la depuradora, tant per distància com per les seves condicions
geomorfològiques de l’entorn que suposarà part de la xarxa hagi de funcionar per impulsió amb pous de
reserva i estacions de bombament.
La Estació Depuradora d’Aigües Residuals destinació d’aquesta xarxa general seria l’EDAR de Cala
d’Or.
L’opció més econòmica és seguir el traçat del viari existent, però suposaria actuar dins de l’Àrea de
Protecció Territorial de Carreteres.
a)

LONGITUD DE LA XARXA LOCAL DE CLAVEGUERAM

Longitud de la xarxa
Nuclis
local (m)*
Cap des Moro
5.023
Cala Llombards
9.173
Caló d'en Boira
2.155
Son Moja
4.258
s'Escaleta
866
TOTAL
21.475
(*) Sense comptar les escomeses individuals
b)

LONGITUD DE LA XARXA GENERAL DE CLAVEGUERAM

Connexions exteriors de la xarxa local:
- Longitud de les connexions exteriors de les xarxes locals a l’EDAR:8.250 m.
- Unitats d’impulsió previstes: 10
- Unitats d’escomeses previstes: 1.106
c)

COST D’IMPLANTACIÓ DE LES XARXES LOCAL I GENERAL

- Cost d’implantació de la xarxa local: 320 €/ml
- Cost d’implantació de la xarxa general: 350 €/ml
- Cost de la unitat d’impulsió: 1.050 €/unt.
- Cost per escomesa: 450 €/unt.
1. Xarxa local:
Nuclis
Cap des Moro
Cala Llombards
Caló d'en Boira
Son Moja
s'Escaleta
TOTAL

COST D'IMPLANTACIÓ
Vials (m)
Cost (€/m)
Total (€)
5.023,00
320,00 1.607.360,00
9.173,00
320,00 2.935.360,00
2.155,00
320,00
689.600,00
4.258,00
320,00 1.362.560,00
866,00
320,00
277.120,00
21.475,00
320,00 6.872.000,00

2. Xarxa general i escomeses:
- Connexió exterior de la xarxa local: 8.250 ml x 350 €/ml: 2.887.500 €
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- Unitats d’impulsió: 10 x 1.050 €/unt: 10.050 €
- Unitats d’escomeses previstes: 1.106 x 450 €/unt: 497.700 €
- Total: 3.395.700 €
3. Cost total
Cost de la xarxa local (2.887.500 €) + Cost de la xarxa general i escomeses
(3.395.700 €) = 6.283.200 €
d)

COST DE MANTENIMENT DE LES XARXES LOCAL I GENERAL

Quant al tema dels costos de manteniment de la xarxa de sanejament una vegada
instal·lada (suposant que el 50% de la xarxa podrà funcionar per gravetat), aquests es poden
estimar segons la següent justificació, i haurien de formar part del pressupost municipal:
- Cost de la xarxa per gravetat
- Cost de la xarxa d’impulsió
- Cost de manteniment de les
estacions impulsores
- Manteniment de les
connexions
- Xarxa per gravetat
- Xarxa d’impulsió
- Cost de manteniment de les
estacions impulsores
- A aquests costos caldria
afegir el corresponent al
manteniment de les
connexions de les parcel·les
que pot estimar-se en
Total cost teòric de
manteniment anual de la
xarxa i estacions d’impulsió
previst
e)

2 €/ml/any
3 €/ml/any
1.500 €/unt/any

€/any

30 €/unt/any
(21.475 ml + 8.250 ml) x 50% x 2 €/ml/any
14.862,5 ml x 3 €/ml/any
10 unitats x 1.500 €/unt/any
1.106 unitats x 30 €/unt/any

29.725
44.587,50
15.000,00
33.180

122.492,50

CONSIDERACIONS SOBRE LA INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE FOSSES
SÈPTIQUES

D’altra banda, a efectes comparatius, quant a la instal·lació de les fosses sèptiques en sòl urbà i el seu
manteniment és necessari considerar:
- Fosses sèptiques existents que compleixen amb el PHIB que s’han autoritzat amb informe previ
favorable de la DGRH
Màxim nre.
FS homologades
d’edificis
compleixen PHIB
Percentatge %
Nuclis
Cap des Moro
231
6
2,65
Cala Llombards
542
27
4,98
Caló d'en Boira
116
16
13,72
Son Moja
241
15
6,17
s'Escaleta
67
1
1,75
TOTAL
1.197
65
5,43
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- Fosses sèptiques existents, anteriors al 2006 i no homologades, que hauran de substituir-se per fosses
sèptiques homologades en el termini previst en la norma
Màxim nre. FS no homologades Percentatge %
d’edificis
que s'hauran de
substituir
Nuclis
231
140
60,55
Cap des Moro
542
382
70,52
Cala Llombards
116
61
52,66
Caló d'en Boira
241
174
72,25
Son Moja
67
58
86,25
s'Escaleta
1.197
815
68,09
TOTAL
- Fosses sèptiques, a partir de l’aprovació d’aquesta modificació, que formaran part de les noves
llicències i que constitueixen sòl vacant
Màxim nre. FS a partir d'aquesta Percentatge %
d’edificis
MP, en sòl vacant
Nuclis
231
85
36,80
Cap des Moro
542
133
24,50
Cala Llombards
116
39
33,62
Caló d'en Boira
241
52
21,58
Son Moja
67
8
12,00
s'Escaleta
1.197
317
26,48
TOTAL

Parcel·les sense
edificar
27%

FS homologades
FS no homologades
Parcel·les sense edificar

FS
homologades
5%
FS no
homologades
68%

- Costos de substitució de les fosses sèptiques
existents i no homologades
- Costos d’implantació de les fosses sèptiques
en les parcel·les vacants

815 un x 4.500 €/un

3.667.842,45 €

317 un x 3.000 €/un

950.535,00€

- Costos de manteniment de les fosses sèptiques
estanques, s’estimen en una mitjana considerant
els valors màxims, perquè es tracta, en molts
casos, de segones residències.
Total cost de les parcel·les dels sectors de sòl
urbà

317 € x 1 vegada/mes
x 12 mesos

2.160 €/any/unitat

1.197 unitats x 2.160
€/any

2.585.520,00 €/any

Aquest cost, en aquest cas, ha de ser assumit pels propietaris.
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-

COMPARATIU DE COSTOS: XARXA DE SANEJAMENT VS FOSSES SÈPTIQUES

Comparant els costos d’implantació de la xarxa de sanejament amb els de instal·lació o substitució de les
fosses sèptiques en els sectors considerats en aquesta modificació, resulta:
- Cost estimat públic municipal d’implantació de la xarxa de sanejament
- Cost estimat dels particulars de substitució i d’implantació de noves fosses
sèptiques

10.267.700,00 €
4.727.548,62 €

Comparant els costos de manteniment de la xarxa de sanejament i estacions impulsores, a càrrec de
l’administració municipal, amb el cost de manteniment de les fosses sèptiques estanques, a càrrec dels
particulars, resulta:
- Cost públic municipal de manteniment de la xarxa de sanejament
- Cost dels particulars de manteniment de les fosses sèptiques

122.492,50 €/any.
2.585.520,00 € /any.

CONCLUSIÓ: El cost d’implantació i manteniment de la xarxa de clavegueram és un cost públic a
assumir per l’ajuntament, sent el d’implantació molt superior al de substitució de les fosses sèptiques
existents i no estanques i de les noves pels particulars.
Quant al cost de manteniment, el de la xarxa pública és un cost per al municipi inferior al que suposaria
per als particulars el manteniment de les seves fosses sèptiques en cas de ser totes elles estanques i de
la seva utilització tot l’any al límit de la seva capacitat. Cal considerar que els habitatges dels nuclis de
què tracta aquesta modificació són principalment de segona residència, amb ocupació nomes a l’estiu
per la qual cosa aquests costos es veuran sensiblement reduïts.
A més, d’implantar-se la xarxa, aquesta baixa ocupació i temporalitat suposaria el no funcionament
correcte de la xarxa per falta de cabal.
En qualssevol cas, està justificada la sol·licitud d’exoneració pel cost elevat d’implantació de la xarxa
enfront del sistema individualitzat de fosses sèptiques estanques.
3.3.5.2.
LA SEVA IMPLANTACIÓ “NO SUPOSA CAP AVANTATGE PER AL MEDI
AMBIENT”.
Atès les característiques del terreny i la situació d’aquestes urbanitzacions en sòl urbà prop de la costa, i
alguns d’ells molt a prop d’espais Xarxa Natura, la implantació d’una xarxa de sanejament amb pous de
recollida d’aigües residuals en la part baixa i estacions impulsores fins a la seva connexió amb la xarxa
per connectar amb l’EDAR de Cala d’Or, “no suposa cap avantatge per al medi ambient”.
Aquesta és la redacció de la norma. La seva interpretació ambiental, avaluant els pros i els contres, i fent
un balanç dels impactes, conclou que la seva implantació, a més de ser econòmicament molt costosa,
suposaria un seguit d’impactes ambientals molt elevats, que es poden evitar optant per la solució de les
fosses sèptiques estanques homologades, aconseguint el mateix efecte beneficiós quant a la gestió de
les aigües residuals, evitant la seva percolació al subsòl.
En tractar-se d’unes urbanitzacions bàsicament de segona residència i tipologia unifamiliar aïllada
l’evacuació mitjançant fosses sèptiques homologades i estanques, amb contractes amb un gestor
autoritzat, és una solució més respectuosa amb el medi ambient. En aquest cas, la xarxa de sanejament
la forma el transport pel gestor autoritzat i mitjançant camions i, en qualsevol cas, les llicències en
aquesta zona s’atorguen des de 2006 amb informe previ i favorable de la DGRH, mitjançant fosses
sèptiques estanques homologades i contracte de buidatge amb gestor autoritzat. Quant a les fosses
sèptiques antigues i no estanques hauran de substituir-se per altres homologades i estanques. A aquests
efectes l’Ajuntament planificarà aquesta obligació en un període no superior a 8 anys.

3.4. INTERÈS PÚBLIC
D’acord amb l’establert en l’article 4.1 del RDL 7/2015, de 30 de octubre, aquesta modificació proposada
redunda en l’interès públic ja que té per objecte acollir-se a la normativa sobrevinguda amb la finalitat
d’atorgar llicències als sectors anteriorment indicats i el compliment amb això de la finalitat del
planejament urbanístic.
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3.5. PROPOSTA DE CANVI NORMATIU
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL TEXT DE LES NORMES URBANÍSTIQUES VIGENTS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
D’acord amb la disposició addicional tercera del RLOUSM, per a l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat o
equipament, no serà exigible l’existència de xarxa de sanejament per complir amb la condició de solar
en els següents sectors de sòl urbà:
-

Cap des Moro
Cala Llombards
Caló d’en Boira (Cala Figuera)
Son Moja (Cala Santanyí)
s’Escaleta (Cala Santanyí)

En tot cas, les fosses sèptiques que s’instal·lin hauran de complir amb l’establert en el PHIB i,
prèviament a la llicència, obtenir l’autorització de la DGRH.
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4. DIAGNÒSTIC AMBIENTAL DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
4.1. INTRODUCCIÓ
L’escenari de la modificació correspon a zones qualificades com a sòl urbà: els nuclis urbans de Cap des
Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).

4.2. GENERALITATS DEL TERME MUNICIPAL DE SANTANYÍ
Santanyí és un municipi situat en el migjorn de Mallorca. Limita, a llebeig, amb el terme municipal de ses
Salines; a mestral, amb el de Campos; a tramuntana, amb el de Felanitx, i a llevant, amb la mar.
A més, té uns 35 quilòmetres de litoral. Dins el seu territori es troba el cap de ses Salines, l’extrem més
meridional de l’illa, allunyat uns cent cinquanta quilometres de la costa africana.
El terme presenta tres àrees diferents, denominades, la litoral, la muntanya i la de les valls interiors.
Santanyí es troba en una zona pràcticament plana i el terme està dividit en dues comarques naturals:
-

la interior, que comprèn els últims relleus de les serres del Llevant de Mallorca, amb el Puig Gros
(271) i la penya Bosca (280) com principals altures. A aquesta zona d’interior hi domina el
conradís, sobretot l’herbaci, tot i que hi ha redols significatius de vegetació natural.

-

la costa.

Quant a la seva superfície, Santanyí es pot considerar de grandària mitjana en relació a la resta dels
municipis de l’Illa, essent el tercer municipi (en quan a extensió) de la Mancomunitat del Migjorn per
davall Felanitx i Campos.
En concret Santanyí ocupa el 3,43 % de la superfície total de l’Illa. El municipi està format per un total
d’11 nuclis urbans: a l’interior hi ha la vila de Santanyí, Calonge, s’Alqueria Blanca, es Llombards i Son
Moja, mentre que, al litoral, es troben Cala d’Or, Portopetro, Cap des Moro, Cala Figuera, Cala Santanyí i
Cala Llombards.
Amb una extensió de 124,47 km2 i una població (2016) de 11.220 de dret (santanyiners), té una densitat
de 90 hab/km2.

4.3. EL MEDI ABIÒTIC

4.3.1.GEOLOGIA
4.3.1.1.

GEOLOGIA GENERAL DEL TERME

A la zona que ocupa el terme de Santanyí hi predominen els materials miocènics, de molasses blanques.
Malgrat això, també es donen, per ordre de major a menor presència, dipòsits quaternaris, secundaris i
altres terciaris.
Els materials quaternaris de sorres i gresos calcaris biogènics formen fonamentalment el segon sector
litoral assenyalat, mentre que els llims vermells ocupen els terrenys del voltant des Llombards, s’Alqueria
Blanca i Calonge, els camps d’en Torrella i d’en Vidal i la major part del fons dels barrancs de la zona de
la marina.
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Per contra, a les elevacions citades afloren depòsits secundaris i terciaris, que són constituïts per
dolomies del Triàsic; calcàries, calcàries margoses i margues, del Juràssic: calcàries força margoses del
Neocomià, i sediments de l’Eocè. Respecte a les unitats de relleu, s’integra al migjorn, bé que hi ha
l’extrem nord, corresponent a les elevacions citades, que fa part de les serres de Llevant.
El migjorn és una extensa zona tabular de sedimentació Miocènica. En concret, s’integra el bloc de la
marina de Llevant que, situat entre la depressió de Campos, les serres de Llevant i la mar, es formà com
a conseqüència de la sedimentació horitzontal (de materials del terciari superior i del quaternari) i del seu
aixecament posterior.
4.3.1.2.

GEOLOGIA DELS NUCLIS AFECTATS PER LA MODIFICACIÓ

Tots ells es troben sobre materials del Miocè Superior:
a) CAP DES MORO

b) CALA LLOMBARDS
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c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)

d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA

4.3.1.3.

EDAFOLOGIA
Hi
predomina
la
terra
bruna
meridional, desenvolupada sobre els
materials miocènics, encara que
apareixen sòl rànker o pararendzina,
damunt les dunes del segon sector
litoral, i terres terrosa calcària i relicte
de terra rossa, sobre els materials de
les elevacions.
La transformació dels sediments
carbonatats de la plataforma tabular
postorogènica
ha
possibilitat,
fonamentalment a la marina de
llevant, la formació de coves, avencs i
dolines.

Al municipi hi ha inventariades 11
cavitats naturals, de les quals
sobresurten l’avenc des Coloms i la
cova des Drac (LIC), que, situades a la marina dins la possessió del Rafal des Porcs, tenen entre 15 i 50
metres de fondària i entre 30 i 300 metres de recorregut, respectivament.
També hi ha, al ponent de la vila, la depressió càrstica del camp d’en Torrella, que és l’àrea endorreica
més gran de l’illa.
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4.3.1.4.

GEOMORFOLOGIA

a) GEOMORFOLOGIA GENERAL DEL TERME
El terme comprèn les àrees de la marina i de l’interior.
La primera (la marina) s’estén des de la costa fins a devers 3,5 quilometres terra endins. Caracteritzada
per la planor, que és solament trencada per alguns barrancs, té el paisatge diversificat com a
conseqüència, tant de la presència d’aquestes depressions, com de l’alternança de conradís i vegetació
natural.
La costa, articulada i força desenvolupada longitudinalment. Té aproximadament 35 quilometres de
llargària i presenta dos sectors diferenciats:
1) El primer és el més ampli i s’estén entre el caló des Corrals i el cap de ses Salines (a l’extrem
meridional de Mallorca. Espadat i d’aigües profundes, assoleix una altitud màxima superior als 30
metres, entre Cala Llonga i Cala Llombards. Entre els entrants més destacables, hi ha el citat caló, Cala
Gran, el caló de ses Dones, les cales llonga i de sa galera, el Caló de ses Egües, Portopetro, cala
Mondragó, Cala Figuera, Cala Santanyí i Cala Llombards i el Caló des Màrmols. Hi ha un predomini
rocallós tot i el caràcter arenós de cales Llonges, Portopetro i es Llombards. Aquest cordons han tancat
la desembocadura dels torrents i han afavorit la formació d’estanyols. Tot i així, només resten sense
dessecar els de s’Amarador i de ses Fonts d’Alis, de cala Mondragó.
2) El segon sector es comprès entre Cala En Tugores (fita que separa Santanyí i Ses Salines) i el cap de
ses Salines. Té el litoral baix i rocós, amb aigües somes. Encara que és menys articulat que l’anterior, hi
ha l’esmentada cala i la platja des Caragol, integrada per un cordó dunar de prop d’un quilòmetre de
longitud, i les puntes de s’Aranyó, sa Galera, Negra i na Milà. Prop de la costa d’aquest sector hi ha
l’estany de ses Gambes. Per contra, el litoral de Santanyí només hi ha els illots des Pontàs i de can Curt,
situats a la vora de Cala Santanyí i a la platja des Caragol, respectivament.
La segona àrea, la interior, és majoritàriament plana a excepció de l’extrem septentrional que és integrat
per turons d’escassa altitud i de
contorns
suaus.
La
majoria
d’aquestes elevacions fan partió
amb el terme municipal de Felanitx.
Concretament hi ha, d’oest a est, el
bloc muntanyós format per la talaia
des Pi (166 m), el puig Gros (279 m)
es Pujolets (186 m), el turó des
Càrritx (170 m), el puig de
Consolació (205 m) i la penya
Bosca /257 m).
També trobam separats del citat
bloc el vessant meridional del puig
de ses Donardes i el puig de sa
Talaia que, situat al nord de
Calonge, assoleix els 194 m d’altitud
dins terres de s’Horta, de Felanitx.
b) DETERMINANTS GEOMORFOLÒGICS QUE JUSTIFIQUEN LA MODIFICACIÓ QUE
ES PROPOSA
Com ja s’ha esmentat, d’implantar-se la xarxa de sanejament, la baixa ocupació residencial i la
temporalitat, ja que a l’hivern no funcionaria, suposaria una deterioració de la xarxa per falta de cabal.
D’altra banda l’orografia dels nuclis és molt complexa per poder disposar d’una xarxa que funcionés per
gravetat.
Aquesta circumstància ha estat estudiada mitjançant la redacció d’un projecte de dotació del que,
finalment, s’ha desistit. Per exemple, respecte dels nuclis de Son Moja i S’Escaleta:
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-

SON MOJA o SON MÒGER
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-

S’ESCALETA

4.3.1.5.

CLIMA.
El diagrama ombrotèrmic mostra un
règim
climàtic
mediterrani,
d’influència marítima i sense cap
mes hivernal, amb dos mesos
subhivernal i en canvi amb quatre
mesos temperats, tres subestivals i
tres mesos estivals. A la tardor, les
pluges són força abundants, i en
menor mesura també es produeixen
a l’hivern i la primavera, mentre
l’estiu és el període més àrid de
l’any, de juny a setembre hi ha
dèficit hídric, ja que la temperatura
supera la precipitació mensual.La
contrada és arrecerada del vent de
tramuntana, predominant durant
l’hivern a Mallorca. L’embat, que té
lloc sobretot de maig fins a octubre,
bufa de xaloc i es canalitza a través
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de la vall del torrent de can Amer. Tot i això la part nord del terme (sa Carbonera i es Pou Colomer) és
oberta també a la brisa de gregal, provinent de la badia d’Alcúdia.

4.3.1.6.

HIDROLOGIA.

4.3.1.6.1.

HIDROLOGIA SUPERFICIAL

La circulació superficial d’aigua està constituïda per torrents, que només duen aigua en èpoques de
pluja. La torrencialitat és la característica més important de la xarxa fluvial: els llits són inundats
sobtadament per l’aigua de curtes i intenses pluges. La xarxa de drenatge ha estat modificada per
l’home, ja sigui per ampliar els terrenys de conreu, per regular l’escorrentia o per delimitar les parcel·les
(parets i murs).
Tot i així, Santanyí no està inclòs dins la llista de municipis amb un índex de risc alt o molt alt. No és el
cas dels municipis que envolten a Santanyí (Campos i Felanitx).
En general, la xarxa fluvial de Santanyí es troba integrada per un conjunt de torrents i reguerons de
caràcter molt irregular. La naturalesa calcària dels terrenys, els pendents suaus i la irregularitat de les
pluges fan que aquesta xarxa sigui poc diferenciada.
Els torrents que baixen de la Serra cap a llevant són de recorregut curt a causa de la proximitat de la
costa i la majoria formen cales a la seva desembocadura. Els principals són el de Cala Murada, que
desemboca en el terme de Manacor, el de Portocolom i el de Portopetro, que desemboca en el terme de
Santanyí. Aquest darrer neix al vessant de migjorn del puig de Sant Salvador i del Puig de s’Envestida
passant per s’Horta (Felanitx) i Calonge per desembocar a Portopetro.
El vessant oest recull les aigües que de la Serra baixen cap a l’interior del terme municipal de Santanyí i
que aboquen a la conca hidrogràfica de Campos. Es tracta de torrents que reben noms diferents segons
els indrets per on passen. Així tenim el torrent de Felanitx o de Cas Porrerenc, el de Binifarda o de Son
Negre, i el de Cas Concos, conegut també com a torrent dels Rossells o de Son Elegant.
Així doncs, la zona hidrogràfica superficial de Santanyí, és una xarxa pluvial poc operativa i amb cabals
mitjans exigus, tret de determinats torrents, com el de Portopetro o el que desemboca a Mondragó.
Aquests tenen alguns trams alimentats per albellons i que corren assíduament.
Per acabar cal recordar que els sectors endorreics més extensos apareixen a la zona sud de Mallorca on
se situen la Coma de Son Granada (Llucmajor), el Camp d'en Torrella (Santanyí), el Camp de Sa Vinya
(Santanyí) i el Camp Lledó (ses Salines).
A continuación figura la xarxa hidrológica superficial de cada un dels nuclis afectats per la modificació
que es proposa:
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a) CAP DES MORO

b) CALA LLOMBARDS

c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)
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d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA

4.3.1.6.2.
-

- HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

UNITATS HIDROLÒGIQUES

Santanyí s’emmarca dins tres unitats hidrològiques:

1) UNITAT HIDROLÒGICA 18.19 DE FELANITX que abarca els nuclis de Felanitx, Cales de Mallorca,
Cas Concos, Portopetro, Alqueria Blanca, part de Cala d’Or, S’Horta Calonge, part de Cala Ferrera i
Porto Colom. Té una extensió de 129 Km2.
Aquesta Unitat Hidrològica limita amb les unitats hidrològiques de Llucmajor a l’oest, amb la de Manacor
al nord i amb la Unitat hidrològica de la Marina de Llevant pel sud-est.
L’estat de la UH de Felanitx, presenta cotes piezomètriques que se situen entre els 40 m i 135 m.
Únicament el sector sud-est, més proper a la UH de sa Marina de llevant presenta cotes inferiors als 5
metres sobre el nivell de la mar. La tendència del 2003 romp amb el continu descens històric dels nivells
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piezomètrics per iniciar una lenta recuperació, encara que el nivell mitjà en la unitat continua entorn a 4m
per davall del registrat l’any 1980.
La qualitat de l’aigua és bona, amb aigües generalment de tipus bicarbonatada càlcico - magnèsica. Es
registren concentracions elevades de ions nitrat entre les localitats de s’Horta i Calonge. Això pot ser
causat per la utilització de nitrats per l’agricultura.
2) UNITAT HIDROLÒGICA 18.20 MARINA DE LLEVANT que la conformen el nuclis urbans de Porto
Cristo, Costa de Manacor, part de Portopetro, part de Cala d’Or, part de Cala Ferrera, Cala Mondragó,
Cala Figuera, Cala Santanyí, Santanyí i Cala Llombards. Té una extensió de 128 Km2. Té una longitud
de costa de 90,3 Km.
La Unitat Hidrogeològica de la Marina de Llevant limita amb les unitats hidrològiques del Pla de Palma a
l’oest, amb la de les Serres de Centrals i la de Manacor al nord i amb les unitats hidrològiques de la
Marina de Llevant i de Felanitx per l’est.
A la UH de la Marina de Llevant, la piezometria té valors molts pròxims al nivell de la mar, al voltant dels
3 metres en tota la UH, registrant cotes negatives en els punts d’abastiment de Portocolom. Només el
sector més meridional presenta nivell entre els 25 i 50 metres de cota. Es registren, en anys anteriors,
cons de bombeig que situen el nivell freàtic per davall de la cota 0 en les immediacions de Portocolom.
Pel que fa al contingut d’ió nitrat únicament es registren continguts superiors a 50 mg/L en el sector
comprés entre Santanyí i Cala Llombards (88 mg/L), igual que en anys anteriors, però amb una
tendència a l‘increment al llarg del temps. No es registren anomalies en el contingut d’ió sulfatat.
3) UNITAT HIDROLÒGICA 18.21 LLUCMAJOR – CAMPOS. Aquesta Unitat hidrològica abarca els dos
municipi que du el seu nom i una part del municipi de Santanyí (Cap Salines, Punta de Can Barragot,
etc.). Té una extensió de 638 Km2. Té una longitud de costa de 80,2 Km.
Aquesta UH de Llucmajor – Campos limita amb la del Pla de Palma per l’oest, amb la UH Serres centrals
pel nord i amb la de Felanitx i la Marina de Llevant per l’est.
En el sector comprès entre Campos i Santanyí es presenta una tendència al increment de la
concentració d’ió clorur, amb valors que oscil·len entre els 800 i 2500 mg/L.
a)

CAP DES MORO: 18.20 Costa

b)

CALA LLOMBARDS: 18.21 Costa

c)

CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA): 18.20 Costa

d)

SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA: 18.20 Marina de Llevant i 18.20 Costa

-

MASSES D’AIGUA SUBTERRÀNIES (MAS)

a) CAP DES MORO: 1820M1 Santanyí
b) CALA LLOMBARDS: 1821M2 Pla de Campos
c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA): 1820M1 Santanyí
d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA: 1820M1 Santanyí
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4.3.1.7.

QUALIFICACIÓ TERRITORIAL SEGONS EL PLA TERRITORIAL

a) CAP DES MORO

b) CALA LLOMBARDS
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c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)

d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA

4.3.1.8.

ÀREES DE PREVENCIÓ DE RISC

Cal considerar que l’execució de les fosses sèptiques suposarà l’excavació dins cada una de les
parcel·les, mentre que una conducció de xarxa de sanejament suposaria excavacions lineals des
de cada una de les parcel·les cap a la conducció general, i l’excavació d’aquesta fins a les EDAR.
Els nuclis urbans de què tracta aquesta modificació es troben envoltats de sòl rústic. A les
figures següents es comprova la ubicació de les zones amb les següents qualificació al Pla
Territorial de Mallorca respecte al Risc: d’Àrea de Prevenció de Risc, tant d’Incendi com
d’Inundació, segons la següent llegenda:
APR incendis
APR inundacions
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a) CAP DES MORO

b) CALA LLOMBARDS

c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)
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d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA

4.3.1.9.

VULNERABILITAT D’AQÜÍFERS

S’entén per vulnerabilitat d’un aqüífer, a l’avaluació del risc de contaminació, que un determinat aqüífer
sigui contaminat per una certa activitat humana o dipòsit de residus sòlids o líquids en superfície.
Aquesta vulnerabilitat depèn en gran mesura de la permeabilitat i la profunditat del substrat, és a dir,
quant més permeable i més superficial sigui el sòl major serà la seva vulnerabilitat.
La Serra de Tramuntana és una zona on la naturalesa calcària de les roques i les formacions càrstiques
fan que la vulnerabilitat dels aqüífers sigui molt alta. En línies general, la major part dels sòls del municipi
d’Escorca presenten una gran vulnerabilitat, donada la naturalesa calcària del substrat geològic, en el
que predominen les calcàries, dolomies i bretxes carbonatades.
Quant a la vulnerabilitat a la contaminació d’aqüífers, el plànol de la Direcció General de Recursos
Hídrics (DGRH) indica que els nuclis afectats per aquesta modificació, situats a terrenys del Miocè
Superior, es troben majoritàriament a una àrea on la vulnerabilitat a la contaminació d’aqüífers és
moderada, llevat d’algunes on és alta, tal com es pot veure segons la següent llegenda:

a) CAP DES MORO
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b) CALA LLOMBARDS

c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)
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d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA

4.4. EL MEDI BIÒTIC

4.4.1.VEGETACIÓ
L’acció es du a terme a parcel·les de sòl urbà. La zona correspon a urbanitzacions a les quals es troben
parcel·les edificades i altres que mostren vegetació que correspon al domini del bosc i de la garriga, amb
gran presència de vegetació ruderal.
4.4.2.FAUNA
La fauna present, antropòfila, antropòfila, es troba habituada a la proximitat de les edificacions i dels
seus habitants.
Cal esmentar, però, la proximitat a zones de molt elevat valor ambiental, la qual cosa determina que hi
puguin arribar exemplars d’espècies protegides.

4.5. ZONES AMB PROTECCIÓ AMBIENTAL
En la proximitat d’alguns dels nuclis afectats per la modificació que es proposa es troben espais amb
qualificació de protección ambiental, tal com es veu a les següents figures.
a) CAP DES MORO
-

XARXA NATURA 2000:

LIC i ZEPA ES0000145 Mondragó
LIC ES5310030 Costa de Llevant
-

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
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b) CALA LLOMBARDS
-

XARXA NATURA 2000:

ZEPA ES0000228 Cap de ses Salines
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c) CALÓ D’EN BOIRA (CALA FIGUERA)
-

XARXA NATURA 2000:

LIC i ZEPA ES0000145 Mondragó
LIC ES5310030 Costa de Llevant
-

PARC NATURAL DE MONDRAGÓ
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d) SON MÒGER o SON MOJA i s’ESCALETA: Sense zones protegides properes.

4.6. EL MEDI SOCIOECONÒMIC
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Els nuclis afectats per la modificació que es proposa són els següents:
Nuclis
Cap des Moro
Cala Llombards
Caló d'en Boira
Son Moja
s'Escaleta
TOTAL

Densitat màxima
Superfície (ha) Habitatges* Habitants** Habitants/ha % de solars edificats***
63%
17,2
231
578
33,60
76%
39,4
542
1355
34,39
66%
11,66
116
290
24,87
78%
18,28
241
603
32,99
88%
4,99
67
168
33,67
91,53
1197
2994
32,71

(*) Còmput d’habitatges obtingut a partir de dades del Cadastre.
(**) Còmput d’habitants: nombre d’habitatges x 2,5 habitants/habitatge.

(***) 2017
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Els nuclis afectats per aquesta modificació son àrees residencials en les quals els habitatges tenen un ús
prioritari de segona residència.
El que resulta trascendent per a aquest projecte és el cost comparatiu entre la construcció d’una xarxa
de sanejament i la seva connexió amb l’EDAR, i la implantació de fosses sèptiques a cada un dels solars
de la urbanització.
Com ja s’ha exposat abans a l’apartat 3.2.2.1. L’EXECUCIÓ
SUPOSA UN COST MANIFESTAMENT ELEVAT:

DE

LA

XARXA

DE

SANEJAMENT

Comparant els costos d’implantació de la xarxa de sanejament amb els de instal·lació o substitució de les
fosses sèptiques en els sectors considerats en aquesta modificació, resulta:
- Cost estimat públic municipal d’implantació de la xarxa de sanejament
- Cost estimat dels particulars de substitució i d’implantació de noves fosses
sèptiques

10.267.700,00 €
4.727.548,62 €

Comparant els costos de manteniment de la xarxa de sanejament i estacions impulsores, a càrrec de
l’administració municipal, amb el cost de manteniment de les fosses sèptiques estanques, a càrrec dels
particulars, resulta:
- Cost públic municipal de manteniment de la xarxa de sanejament
- Cost dels particulars de manteniment de les fosses sèptiques

122.492,50 €/any.
2.585.520,00 € /any.

CONCLUSIÓ: El cost d’implantació i manteniment de la xarxa de clavegueram és un cost públic a
assumir per l’ajuntament, sent el d’implantació molt superior al de substitució de les fosses sèptiques
existents i no estanques i de les noves pels particulars.
Quant al cost de manteniment, el de la xarxa pública és un cost per al municipi inferior al que suposaria
per als particulars el manteniment de les seves fosses sèptiques en cas de ser totes elles estanques i de
la seva utilització tot l’any al límit de la seva capacitat. Cal considerar que els habitatges dels nuclis de
què tracta aquesta modificació són principalment de segona residència, amb ocupació nomes a l’estiu
per la qual cosa aquests costos es veuran sensiblement reduïts.
A més, d’implantar-se la xarxa, aquesta baixa ocupació i temporalitat suposaria el no funcionament
correcte de la xarxa per falta de cabal.
En qualssevol cas, està justificada la sol·licitud d’exoneració pel cost elevat d’implantació de la xarxa
enfront del sistema individualitzat de fosses sèptiques estanques.
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5. ALTERNATIVES I COMPLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS.
JUSTIFICACIÓ DE LA SELECCIÓ DE L'ALTERNATIVA FINAL
5.1. ALTERNATIVA ZERO (NO ACTUAR)

5.1.1.QUÈ SUPOSA NO DUR A TERME LA MODIFICACIÓ
SI NO ES FAN ELS CANVIS EN LA NORMATIVA:

•

•

EXCEPCIÓ A LA IMPLANTACIÓ DE XARXA DE SANEJAMENT: Suposaria haver
d’escometre un projecte que suposa, per una banda, un cost molt elevat, i, per altra, un
impacte ambiental durant les obres d’execució, amb el risc d’eventuals vessaments en la
fase de funcionament. Si no es pot dur a terme per qüestions econòmiques, els sectors
afectats no disposarien d’un reconeixement en la normativa de la possibilitat d’instal·lar
fosses sèptiques estanques homologades, per la qual cosa en cada cas s’ha de
sol·licitar una autorització, la qual cosa allarga la tramitació administrativa.

5.1.2.IMPACTES GENERATS SI NO ES DU A TERME LA MODIFICACIÓ
Els inconvenients de no dur a terme la modificació que es proposa generen mal funcionament
administratiu, desordre en la normativa i un perjudici a l’administrat, així com, de manera indirecta, un
perjudici sobre diverses activitats lligades a l’oci i al turisme. És a dir, impactes negatius sobre el factor
socioeconòmic.
Caldria afegir un risc sobre el medi ambient si no es regula la possibilitat i l’obligació de la recollida
d’aigües residuals mitjançant fossa sèptica estanca homologada en els nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí)..
D'igual manera, suposaria la pèrdua de l'oportunitat de millorar el funcionament administratiu de
l'Ajuntament, la qual cosa suposaria una repercussió negativa sobre els administrats.
Es tracta, per tant, d'un impacte ambiental negatiu referit als factors socioeconòmics:
MEDI

ABIÒTIC

BIÒTIC

SOCIOECONÒMIC

ASPECTES RELLEVANTS DE L’ESTAT
ACTUAL
Risc de contaminació de l’aqüífer per mala
gestió de les aigües residuals en els nuclis
urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló
d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala
Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí)..
Els nuclis de què tracta aquesta modificació es
troben a prop d’espais de valor ambiental.
L’escassa densitat de població actual i l’actual
gestió de les aigües residuals no s’ha traduït en
cap afecció constatada sobre el medi
Correspon al llistat de supòsits amb el qual
s’encapçala aquest apartat

EVOLUCIÓ EN CAS
APLICACIÓ DEL PLA

DE

NO

Cap canvi respecte a l'estat actual.

Cap canvi respecte a l'estat actual,
però possible impacte si no es regula
la gestió i implantació de noves
fosses sèptiques lligades a la
construcció de noves edificacions.
Relació d’”impactes generats” exposat
abans

5.2. ALTERNATIVA 1 (CONSTRUCCIÓ DE UNA XARXA DE CLAVEGUERAM I DEPURADORA)
Aquesta alternativa es bassa en el disseny i desenvolupament d’una xarxa de clavegueram en cada un
dels nuclis fins a la depuradora més propera:
-

Proximitat d’espais Xarxa Natura 2000.

-

Elevat cost i dificultat tècnica de la conducció d’aigües residuals des de cada un dels nuclis urbans
cap a l’EDAR existent més propera.

En la pàgina següent figura la proposta de traçat de la conducció d’aigües residuals des del nuclis
afectats fins a l’EDAR més propera:
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5.3. ALTERNATIVA 2 SELECCIONADA (FOSSES SÈPTIQUES)
Per tal de solucionar tots els inconvenients enumerats, es determina que l'alternativa que es proposa, dur
a terme la modificació en els termes exposats en el capítol 3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL,
suposa la millor opció, atès que:
-

És imperatiu per la normativa sobrevinguda d’àmbit superior.

-

No implica afecció directa a espais de Xarxa Natura 2000 ni al Parc Natural de Mondragó, si bé
caldria analitzar les possibles afeccions indirectes.

-

Els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala
Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí) tenen una baixa densitat demogràfica, i a més de manera
majoritària ocupació únicament estival..

-

Alternativa amb menys impacte ambiental.

-

És l’alternativa de menor cost econòmic.

5.4. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS DE L’ALTERNATIVA SELECCIONADA
COM ALTERNATIVA FINAL
Els objectius de sostenibilitat es poden agrupar en funció de la tipologia dels aspectes ambientals
afectats. Aquests aspectes ambientals es poden agrupar en els que figuren i es desenvolupen en la
primera columna de la taula següent; en la segona columna s'especifica la relació entre aquests
objectius ambientals i la modificació que es proposa:
OBJECTIUS AMBIENTALS

RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL:
Minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model territorial globalment
eficient

No hi ha cap increment d’ocupació de sòl.
S’adequa la normativa municipal a la sobrevinguda
de major rang, incorporant les seves disposicions
sobre el territori i l’ocupació del sòl.
S’evita la duplicitat de normativa que podria induir
a errors d’interpretació, amb la qual cosa la gestió
territorial i del sòl és més eficient.

CICLE
DE
L’AIGUA:
Compatibilitzar
el
planejament amb el cicle de l’aigua i racionalitzar
l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model
territorial globalment eficient

En el cas dels nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera),
Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).s’imposa la gestió de les aigües
residuals mitjançant fosses sèptiques estanques
homologades, atenent tant a l’escassa eficiència
que suposa l’execució d’un projecte de conducció
molt costós per a la densitat de població que seria
usuària, i a més considerant que majoritàriament
es tracta de segones residències, com a l’elevada
complicació tècnica i elevat impacte ambiental de
la seva execució, tot tenint en compte el balanç
ambiental i les autoritzacions que s’han atorgat a
aquest tipus de solució en aquestes zones.

AMBIENT ATMOSFÈRIC (I): Minimitzar els
efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i
el canvi climàtic i, en general, reduir el màxim les
emissions de substàncies contaminants

No hi ha relació específica

AMBIENT ATMOSFÈRIC (II): Prevenir i corregir la
contaminació acústica, lumínica i electromagnètica

No hi ha relació específica
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OBJECTIUS AMBIENTALS

RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

GESTIÓ DE RESIDUS: Fomentar el reciclatge i la
reutilització de residus urbans i facilitar la
disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu
tractament i/o dipòsit.

No hi ha relació específica

GESTIÓ DE MATERIALS: Minimitzar l’impacte de
la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general
BIODIVERSITAT, CONNECTIVITAT I PATRIMONI
NATURAL
EN
GENERAL:
Conservar
la
biodiversitat territorial i els altres elements
d’interès natural, i promoure’n l’ús sostenible

En el cas dels nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera),
Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).s’imposa la gestió de les aigües
residuals mitjançant fosses sèptiques estanques
homologades, atenent tant a l’escassa eficiència
que suposa l’execució d’un projecte de conducció
molt costós per a la densitat de població que seria
usuària, com a l’elevada complicació tècnica i
elevat impacte ambiental de la seva execució, tot
tenint en compte el balanç ambiental i les
autoritzacions que s’han atorgat a aquest tipus de
solució en aquestes zones.
La proximitat d’espais d’elevat valor ambiental com
són els LIC i ZEPA i el Parc Natural de Mondragó
fan recomanable una anàlisi més detallada de la
possible afecció indirecta sobre aquests espais i
els elements que contenen.

PAISATGE: Integrar el paisatge en tots els
processos de planejament territorial i urbanístic i
garantir-ne la qualitat

Optar per instal·lació de fosses sèptiques en lloc
d’escometre un gran projecte de conducció
d’aigües residuals és una acció que suposa una
millora sobre el paisatge, atenent, sobre tot, a la
gran qualitat ambiental de la zona per on hauria de
discórrer la xarxa fins arribar a l’EDAR més
propera a cada nucli.
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES
6.1. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE
Les ACCIONS que suposa aquesta modificació són:
‒

MODIFICACIÓ DE NORMES URBANÍSTIQUES
‒

‒

ACTUALITZAR NORMATIVA
AUTORITZAR FOSSES SÈPTIQUES ESTANQUES HOMOLOGADES EN EL SECTOR
SON MASSIP

6.2. FACTORS AMBIENTALS
Es consideren, de manera general, els següents factors ambientals:
AIRE
CLIMA
TERRRA-SÒL
AIGUA
RISCS I PROCESSOS
VEGETACIÓ
FAUNA
PAISATGE
REC. CIENTÍF. CULTURALS
CARACT. CULTURALS
RELACIONS ECONÒMIQUES
MORFOLOGIA URBANA
PLANEJAMENT URBANÍSTIC
DINÀMICA POBLACIÓ
INFRAESTRUCTURES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Factors ambientals DIRECTES

Factors ambientals INDIRECTES

6.3. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE AMB EFECTE SOBRE EL MEDI
En la pàgina següent es determina mitjançant una matriu les accions abans enumerades en relació amb
el seu efecte sobre els diferents factors ambientals, qualificant aquesta interrelació com a impactes, i
determinant si són de caire positiu o negatiu.

ACCIONS DEL PROJECTE
ACTUALITZAR NORMATIVA
FOSSES SÈPTIQUES EN
SON MASSIP, EN LLOC DE
PROJECTE CONDUCCIÓ A
EDAR
IMPACTE POSITIU

X

X

X

X

X
X
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X

ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

INFRAESTRUCT.

DINÀMICA
POBLACIÓ

PLANEJAMENT
URBANÍSTIC

MORFOLOGIA
URBANA

RELACIONS
ECONÒMIQUES

CARACT.
CULTURALS

REC. CIENTÍF.
CULTURALS

PAISATGE

FAUNA

VEGETACIÓ

RISCS I
PROCESSOS

AIGUA

TERRRA-SÒL

CLIMA

X

IMPACTE NEUTRE
IMPACTE NEGATIU

FACTORS AMBIENTALS
INDIRECTES

FACTORS AMBIENTALS DIRECTES

AIRE

MATRIU SIMPLIFICADA DELS
IMPACTES DE LES ACCIONS
DEL PROJECTE SOBRE ELS
FACTORS AMBIENTALS
AFECTATS

X

X

X

X

X

X
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6.4. DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES DE LES ACCIONS SOBRE EL MEDI

6.4.1.IMPACTES SOBRE ELS FACTORS ABIÒTICS I ELS RISCS
El fet de no escometre un projecte de conducció d’aigües residuals des dels nuclis urbans de Cap des
Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).cap a l’EDAR de Cala d’Or suposa evitar afecció als factors terra-sòl i aigua, evitant els
impactes que ocasionaria l’execució de l’obra. La gestió de les aigües residuals mitjançant fosses
sèptiques estanques homologades i el seu buidatge per gestors autoritzats suposen una garantia vers la
protecció d’aquests factors. Suposa una disminució de risc d’afecció al sòl i a l’aqüífer subjacent respecte
a la situació actual. Per tot això, es qualifica com a IMPACTE POSITIU.
6.4.2.IMPACTES SOBRE ELS FACTORS BIÒTICS
El fet de no escometre un projecte de conducció d’aigües residuals des de : els nuclis urbans de Cap des
Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).cap a l’EDAR suposa evitar afecció als factors biòtics, que són la vegetació i la fauna, durant
els treballs d’execució del projecte. Per això, es qualifica com a IMPACTE POSITIU, sobre tot tenint en
compte la gran qualitat ambiental de la zona.
6.4.3.IMPACTES SOBRE EL FACTOR PERCEPTUAL
L’evitació de l’obertura de rases per executar el projecte de conducció d’aigües residuals des dels nuclis
urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i
s’Escaleta (Cala Santanyí).fins a l’EDAR, així com l’evitació de l’excavació dels pous i del bastiment de
les estacions impulsores, tenen un component paisatgístic positiu important a considerar. Per això es
considera de manera global com a IMPACTE POSITIU.
6.4.4.IMPACTES SOBRE EL FACTOR SOCIOECONÒMIC
El fet de disposar d’una normativa actualitzada i clara permet escometre projectes d’una manera més
eficient, i dur-los a terme amb més garantia. L’exoneració de la necessitat d’una xarxa col·lectora
d’aigües residuals en els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala
Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí).suposa un benefici econòmic molt
important per a tot el municipi, i així mateix per als habitants directament afectats, i es tradueix en
impactes positius indirectes sobre els actors que han de possibilitar la bona gestió de les fosses
sèptiques homologades. Per tot l’anterior es considera de manera global com a IMPACTE POSITIU.
Així mateix, les obres que s'hi podran desenvolupar, derivades d'aquesta modificació, permetran el
compliment dels objectius ambientals.

6.5. VALORACIÓ GLOBAL DE LES ACCIONS DEL PROJECTE SOBRE EL MEDI AMBIENT
Atenent a la caracterització dels impactes, els podem qualificar, de manera general, de la següent
manera (la qualificació es determina en negreta i amb trama grisa):
CARACTERITZACIÓ DELS
IMPACTES
NATURALESA
INTENSITAT
EXTENSIÓ
PERSISTÈNCIA
TIPUS D’ACCIÓ
GRAU DE COMPLEXITAT
POSIBILITAT DE RECUPERACIÓ
REVERSIBILITAT
MOMENT D’APARICIÓ
PERIODICITAT
CONTINUITAT

QUALIFICACIÓ DELS IMPACTES
Negatiu
POSITIU
Mínima
Notable
MITJANA
Proper
Extens
LOCALITZAT
Temporal
PERMANENT
Indirecta
DIRECTA
Acumulatiu
Sinèrgic
SIMPLE
No recuperable
RECUPERABLE
Irreversible
REVERSIBLE
Llarg termini
Termini mitjà
CURT TERMINI
APARICIÓ IRREGULAR Periòdic
Discontinu
CONTINU
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Es considera, per tot l’anterior, un IMPACTE POSITIU sobre el medi ambient de Santanyí. En
definitiva, el Pla o Programa “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ RELATIVA A L’EXONERACIÓ DE LA
NECESSITAT DE DISPOSAR DE XARXA DE SANEJAMENT EN ELS NUCLIS DE: CAP DES
MORO, CALA LLOMBARDS, CALÓ D’EN BOIRA, SON MOJA I S’ESCALETA (T.M. SANTANYÍ –
MALLORCA)”, que afecta sòl urbà, resulta AMBIENTALMENT VIABLE, i només implica
IMPACTES POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient.
De qualsevol manera, es recomana una anàlisi més detallada del projecte per avaluar la seva
afecció sobre els objectius dels espais de la xarxa Natura 2000 i el Parc Natural de Mondragó.
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7. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS
Pel fet de tractar-se d’una modificació de les NS de Santanyí, i atès que aquestes es troben en procés
d’adaptació al Pla territorial insular de Mallorca, i que aquesta du implícita l’adaptació als diferents Plans
Directors Sectorials, aquesta proposta també compleix amb les seves disposicions.
No suposa modificacions sobre els Plans sectorials ni territorials.
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8. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS EFECTES
NEGATIUS, AMB CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
8.1. QUÈ DIU EL LLIBRE BLANC ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC: CAP A UN MARC
EUROPEU D'ACTUACIÓ (BRUSSEL·LES, 01/04/2009)
El canvi climàtic fa que augmentin les temperatures terrestre i marina i altera els volums i règims
pluviomètrics, la qual cosa provoca la pujada del nivell mitjà del mar i riscos d'erosió costanera, i es
preveu, a més, que agreugi les catàstrofes naturals vinculades a fenòmens meteorològics. Els canvis en
el nivell de l'aigua, les temperatures i els cabals afectaran, per la seva banda, l'abastament d'aliments, la
sanitat, la indústria, el transport i la integritat dels ecosistemes. El canvi climàtic tindrà forts impactes
econòmics i socials que es deixaran sentir probablement amb més duresa en algunes regions i sectors.
També es tem que hi hagi alguns sectors de la societat (les persones d'edat avançada, els discapacitats,
les famílies amb renda baixa) que pateixin més les conseqüències.
Davant el canvi climàtic, es requereixen dos tipus de respostes: en primer lloc, és important reduir les
emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), per la qual cosa s'han d'adoptar mesures de «mitigació»;
en segon lloc, cal actuar per fer front als seus impactes inevitables, és a dir, prendre mesures de
«adaptació». Recentment, la Unió Europea ha adoptat legislació en matèria de canvi climàtic per la qual
s'estableixen mesures concretes per complir el seu compromís de reduir les emissions, abans del 2020,
un 20% respecte als nivells de 1990, legislació que pot modificar perquè aquesta reducció sigui del 30%
si s'arriba a un acord internacional perquè altres països desenvolupats realitzen reduccions comparables
i perquè els països en desenvolupament amb economies més avançades contribueixin també en funció
de les seves capacitats i responsabilitats. No obstant això, fins i tot encara que s'aconsegueixi limitar i, a
continuació, reduir les emissions de GEH a tot el món, el planeta necessitarà temps per recuperar-se
dels efectes dels gasos d'efecte hivernacle que ja estan a l'atmosfera. De fet, anem a patir els impactes
del canvi climàtic durant al menys els pròxims 50 anys. Tenim, per tant, que adoptar mesures per
adaptar-nos a ells.
Ja s'estan prenent mesures d'adaptació, però no de forma sistemàtica. Cal seguir un plantejament de
caràcter més estratègic perquè s'adoptin amb temps mesures d'adaptació eficaces, que garanteixin una
coherència entre els diferents sectors i esferes de poder.

8.2. ACCIONS DEL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) TRASLLADABLES A
LA MODIFICACIÓ DE LES NS DE PLANEJAMENT DE SANTANYÍ
Santanyí no es troba adherit al Pacte de Baltes i Batleses contra el Canvi Climàtic:

En el desenvolupament d'aquesta Modificació Puntual, no hi ha cabuda al trasllat d'aquestes accions o
d'altres en el mateix sentit de manera directa, però sí de manera indirecta amb els projectes que es
puguin desenvolupar a la seva empara.
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8.3. MESURES ATENUADORES O CORRECTORES
Tot i que, com s’ha exposat abans, no s’han trobat impactes negatius en la proposta, es necessari aplicar
una sèrie de mesures de tipus control. Es cerca eliminar cualselvol efecte negatiu imprevist de la
aplicació de la modificació.
Les obres que es puguin derivar dels projectes que es puguin dur a terme a ran de la modificació podran
atenuar els seus impactes aplicant un pla de vigilància i de seguiment ambiental, com s’exposa en el
capítol següent.
De qualsevol manera, es recorda l’obligació del compliment de les determinacions del Pla Hidrològic i les
que puguin arribar de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i de manera especial des de la
Direcció General de Recursos Hídrics, per tal de garantir la protecció del domini hidràulic.
1. DURANT LA FASE D'OBRES
-

S'evitarà qualsevol manipulació i transvasament de combustible i olis, i de qualsevol producte que
pugui percolar.

-

Es durà a terme l'adequada gestió de tots els tipus de residus generats, d'acord amb la normativa
vigent.

2. DURANT LA FASE DE FUNCIONAMENT DE LES FOSES SÈPTIQUES
-

Prohibició que les aigües pluvials vagin a parar a la fosa sèptica. Es recomana que es recullin per la
seva reutilització posterior, o en cas contrari per escorrentia superficial.

-

El sistema d'emmagatzematge de les foses sèptiques serà prefabricat, homologat i amb garantia. El
propietari haurà d'aportar, amb el projecte d'execució, la documentació tècnica de la fossa sèptica
indicant les seves característiques i instruccions de muntatge.

-

La instal·lació ha de tenir un sistema de detecció de nivell connectat a una alarma que avisi de la
necessitat de buidatge.

-

En cap cas es permetrà abocar l'efluent. En concret es prohibeix l'abocament en una rasa filtrant, en
un pou d'infiltració, directament al terreny i la utilització per a reg.

-

La instal·lació s'ha de buidar periòdicament. El propietari haurà d'aportar, en el projecte d'execució,
el compromís de buidatge per part d'una empresa gestora de residus autoritzada.

-

El propietari ha de conservar els resguards d'aquestes operacions i en cas d'inspecció per detecció
de contaminació posar-los a disposició de l'administració.

-

El promotor de les obres haurà de presentar a la Direcció General de Recursos Hídrics, abans de
l'emissió del final d'obra, una declaració responsable segons format que hi ha penjat a la pàgina web
http: //dma.caib.es.

-

La instal·lació haurà de tenir un manteniment adient segons el que determini el fabricant i la
legislació adient damunt aquestes instal·lacions.
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9. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
Hem de partir de la base que la figura de planejament que ens ocupa no necessita en ella mateixa d’un
seguiment ambiental. Sí, en canvi, els projectes que es desenvolupin posteriorment en el seu àmbit, a
ran de la seva aplicació, és a dir, la substitució de fosses sèptiques obsoletes per les noves que
determina la normativa, i la instal·lació de noves.
En el cas d'haver d'escometre obres, que només es podran executar amb el vistiplau previ, s'aplicarà el
següent pla de vigilància ambiental:

9.1. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA PER A LA PROTECCIÓ DE L’ENTORN DE LES OBRES
-

Es vigilarà que el pas previ al començament de les obres sigui la correcta delimitació
mitjançant abalisament de la zona d’intervenció per tal d’evitar la invasió i el deteriorament de
les àrees confrontants per maquinària pesant.

-

Es vigilarà especialment la correcta determinació de les àrees de protecció dels elements
protegits i la clara senyalització de prohibició d’actuar en elles

-

S’evitarà durant l’execució de les obres les molèsties a la població.

-

Es delimitaran les zones de plantes de tractament, parc de maquinària, apilament de
materials, recull de residus.

-

Se senyalitzarà de manera absolutament clara i inequívoca els accessos a la zona d’obra,
aplicant la normativa de seguretat i prestant especial atenció als moments d’entrada i sortida
de vehicles a i des de la carretera.

-

Es comprovarà l’execució d’un punt de recollida selectiva dels diversos materials, i
s’ensinistrarà la plantilla per a la seva utilització, comprovant-se l’eficàcia del seu ús. Els
residus seran encomanats a empreses gestores autoritzades.

-

Si es troben objectes o restes arqueològiques es procedirà conforme al que disposa l’article
61 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

9.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
-

Durant tot el període constructiu es comprovarà que el transport d’àrids i materials procedents
de moviments de terres es duen a terme amb la caixa del camió tapada, per tal d’assegurar la
mínima contaminació per partícules de pols en suspensió en l’aire.

-

No es permetrà la utilització de vehicles i maquinària que no compleixin la normativa quant a
emissions. Tots han de comptar amb els corresponents certificats d’aptitud.

9.3. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
-

Es verificarà que els nivells de renou reals compleixen la Normativa vigent.

-

El Programa ha de servir per proporcionar informació addicional sobre si existeix necessitat
d’incorporar algun tipus de protecció.

-

Per a això es mesuraran sobre el terreny els nivells acústics assolits per poder quantificar
aquestes molèsties.

9.4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DEL SISTEMA HIDROLÒGIC
-

El subministrament de combustible, el canvi d’oli de la maquinària i les eventuals reparacions
es duran a terme fora de l'àmbit d'ubicació dels edificis afectats.

9.5. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL SÒL
-

Es comprovarà que al llarg de l’execució de les obres els moviments de terra, si n'hi hagués,
s’executaran segons el que es pugui haver establer en els projectes d'execució.
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9.6. PROGRAMA DE SEGUIMENT DE PRÈSTECS I ABOCADORS
-

Es comprovarà que les pedreres subministradores de material de préstec, si n'hi hagués,
comptin amb l’autorització pertinent.

-

Es comprovarà que els residus de construcció i demolició són gestionats per empreses
especialitzades autoritzades.

-

Es comprovarà que els excedents de terres, si escau, són conduits a pedreres autoritzades
per a la seva recepció, amb pla de restauració aprovat.

-

Es durà un registre dels moviments de terres efectuats, si escau, per conèixer el balanç total.

9.7. PROGRAMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS
Qualsevol projecte que dugui aparellades accions de construcció i/o de demolició haurà d'incloure el
preceptiu estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que garanteixi la seva adequada gestió.
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10. CONCLUSIONS, TENINT EN COMPTE L'ANNEX 3 DE LA LLEI
AUTONÒMICA 12/2016. CRITERIS PER DETERMINAR SI ELS
PLANS QUE SE SOTMETEN A AVALUACIÓ AMBIENTAL
ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA S'HA DE SOTMETRE A AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA
10.1.
INFORMACIÓ PER FACILITAR LA PRESA DE DECISIONS DE LA COMISSIÓ DE
MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS SEGONS ELS CRITERIS DE L’ANNEX 4 DE LA
LLEI 12/2016, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS
Dins l’article 9 es fa referència als criteris que segueix la Comissió de Medi Ambient de Illes Balears per
determinar si els plans que se sotmeten a avaluació ambiental estratègica simplificada s'ha de sotmetre
a avaluació ambiental estratègica, i que es relacionen a l'Annex 4:
ANNEX 4 . Criteris per valorar en l’avaluació ambiental estratègica simplificada per determinar si
un pla o programa s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària
1. Les característiques dels plans i programes. En particular, s’ha de considerar:
a) La mesura en què el pla o el programa estableix un marc per a projectes i altres activitats, bé en
relació amb la ubicació, la naturalesa, les dimensions i les condicions de funcionament o bé en
relació amb l’assignació de recursos.
La Modificació que es presenta possibilita una sèrie d’actuacions que duen aparellades l’execució
d’obres relacionats amb la instal·lació de noves fosses sèptiques homologades, i l’adequació de
les existents que no compleixin amb la normativa, sent substituïdes per les noves. Aquestes obres
són necessàries per assolir els objectius ambientals proposats.
b) La mesura en què el pla o el programa influeix en altres plans o programes, inclosos els que
estiguin jerarquitzats.
No es veu influència en altres plans i programes.
c) La pertinència del pla o el programa per a la integració de consideracions ambientals, amb
l’objecte, en particular, de promoure el desenvolupament sostenible.
S’ha d’estar esment perquè les obres dels projectes que es puguin dur a terme a ran d’aquesta
modificació condueixin a la integració de consideracions ambientals, amb l'objecte, en particular,
de promoure el desenvolupament sostenible.
d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o el programa.
No s’han trobat.
e) La pertinència del pla o el programa per a la implantació de la legislació comunitària o nacional en
matèria de medi ambient com, entre altres, els plans o els programes relacionats amb la gestió de
residus o la protecció dels recursos hídrics.
Aquesta modificació permet el compliment de tota la normativa sobrevinguda.
En els projectes executius que es puguin dur a terme a l'empara d'aquesta modificació, és
obligatori, entre d'altres, el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i el Pla Director Sectorial
dels Residus de l’Illa de Mallorca. No es preveuen afeccions importants.
2. Les característiques dels efectes i de l’àrea probablement afectada, considerant en particular:
a) La probabilitat, la durada, la freqüència i la reversibilitat dels efectes.
En aquesta fase no hi ha efectes negatius. Els efectes negatius només existiran a la fase de les
obres derivades dels projectes permesos a partir de l'aprovació de la Modificació, i desapareixeran
un cop finalitzades aquestes. Els efectes positius seran permanents.
b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
No hi ha impactes negatius amb efectes acumulatius. Els efectes positius que se’n deriven es
poden considerar acumulatius.
c) El caràcter transfronterer dels efectes.
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No hi ha impactes amb efectes transfronterers.
d) Els riscos per a la salut humana o el medi ambient (deguts, per exemple, a accidents).
El desenvolupament del pla no suposa riscos per a la salut humana o pel medi ambient; si de cas,
una millora en aquests factors, per la reducció de risc de contaminació de l’aqüífer amb la
regulació del sistema de recollida d’aigües residuals en els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala
Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).cap a. Cal anar en compte, però, en el desenvolupament de les obres lligades als
projectes que es puguin autoritzar a l’empara de la modificació proposta.
e) La magnitud i l'abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i mida de la població que es puguin
veure afectades).
Els efectes, que s'han qualificat com a positius abasten els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala
Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala
Santanyí).cap a, el seu terme municipal de Santanyí, malgrat podem dir que es tracta de la
població del municipi i, a tota la comunitat. També, de manera indirecta, sobre la resta de la
població visitant, pel fet de que repercuteix en una millor gestió administrativa de l'Ajuntament.
f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada a causa de:
1r. Les característiques naturals especials.
Hi ha una sèrie de nuclis que es troben molt a prop dels espais protegits de la Xarxa
Natura 2000 i el Parc Natural de Mondragó.
2n. Els efectes en el patrimoni cultural.
No es preveu cap afecció sobre el patrimoni cultural.
3r. La superació de valors límit o d'objectius de qualitat ambiental.
Es compleixen els objectius de qualitat ambiental.
4t. L'explotació intensiva del sòl.
No es du a terme en l'àmbit de la modificació.
5è. Els efectes en àrees o paisatges amb rang de protecció reconegut en els àmbits nacional,
comunitari o internacional.
Les accions de la Modificació no suposen impactes en el paisatge, més que positius, si
consideram que es deixa de dur a terme el projecte d’instal·lació de tota la xarxa
col·lectora d’aigües residuals. Es considera necessari procedir a un estudi de
repercussions sobre els espais de la xarxa Natura 2000 i Parc Natural de Mondragó.

10.2.
CONCLUSIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DUTA A TERME
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NS DE SANTANYÍ
Es considera, per tot l’anterior, un IMPACTE POSITIU sobre el medi ambient de Santanyí, i més
concretament sobre els nuclis urbans de Cap des Moro, Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera),
Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí).cap a i el seu voltant. En definitiva, el Pla o
Programa, tot tenint en compte la informació aportada en els capítols anteriors, així com els criteris
exposats en l’apartat anterior, es considera que la “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE SANTANYÍ RELATIVA A L’EXONERACIÓ DE LA NECESSITAT
DE DISPOSAR DE XARXA DE SANEJAMENT EN ELS NUCLIS DE: CAP DES MORO, CALA
LLOMBARDS, CALÓ D’EN BOIRA, SON MOJA I S’ESCALETA (T.M. SANTANYÍ – MALLORCA)”, que
afecta el nuclis urbans esmentats, resulta AMBIENTALMENT VIABLE, i només implica IMPACTES
POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient.
La modificació, en ella mateixa, no suposa impactes negatius, sinó positius.
De qualsevol manera, es recomana una anàlisi més detallada del projecte per avaluar la seva afecció
sobre els objectius dels espais de la xarxa Natura 2000 i el Parc Natural de Mondragó.
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ANNEX - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
La modificació puntual que es planteja no suposa, en ella mateixa, cap incidencia paisatgística.
Consisteix en un canvi normatiu que permet, a l’empara de la legislació vigent, l’exoneració de dur a
terme una molt costosa inversión per dotar de xarxa de clavegueram els nuclis urbans de Cap des Moro,
Cala Llombards, Caló d’en Boira (Cala Figuera), Son Moja (Cala Santanyí) i s’Escaleta (Cala Santanyí),
al terme municipal de Santanyí.
Qualsevol consideració sobre avaluació del paisatge, en aquest cas, passa per la constatació del gran
benefici paisatgístic que suposa no dur a terme l’esmentada xarxa de clavegueram, per uns terrenys on
l’orografia determina la realització de pous reguladors i d’estacions d’impulsió.

2. UNITATS PAISATGÍSTIQUES INSULARS
Les zones afectades pel projecte es troben dins la unitat
d’integració
paisatgística
i
ambiental,
dàmbit
supramunicipal: Unitat Paisatgística UP-7 Migjorn.
1.- Valoració paisatgística moderada.
2.- Valoració paisatgística alta, molt alta o extraordinària.

3. UNITAT EN EL PAISATGE
Es distingeixen diverses unitats de paisatge diferenciades:
o solars no edificats, que mantenen la vegetació natural
o solars edificats, amb presencia d’enjardinament juntament amb vegetació natural
o viari
o l’entorn dels nuclis
L’execució de la Modificació Puntual no suposa cap modificació sobre cap d’aquestes unitats de
paisatge.

4. FOCUS VISUALS I VISIBILITAT
La Modificació Puntual no suposa cap impacte paisatgístic, llevat d’actuacions molt locals en cada una
les parcel·les on s’hagin de dur a terme obres per instal·lar/adequar la fossa séptica, d’acord amb la
normativa vigent.
En canvi, executar la xarxa de clavegueram sí suposaria diversos impactes paisatgístics. Respecte a
aquests, els focus de visibilitat són des de les mateixes urbanitzacions i des del viari que les comunica:
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FOCUS

BARRERES VISUALS:
POSIBILITAT DE DISMINUCIÓ
DE LA VISIBILITAT

VISIBILITAT

Com a barreres visuales existeixen edificacions.
Mitja, per l’existència d’edificacions

Viari

Nuclis
residencials de
Cap des Moro,
Cala Llombards,
Caló d’en Boira
(Cala Figuera),
Son Moja (Cala
Santanyí)
i
s’Escaleta (Cala
Santanyí)

Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en els
enjardinaments.

Mitja-alta

Mitja,
reduïda
d’edificacions

Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en els
enjardinaments.

per

l’existència

Variable en funció de la distància. De
baixa (punts llunyans) a alta (punts
propers), per l’elevació d’altures

Com a barreres visuales existeixen algunes edificacions.
Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en els
enjardinaments.

Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en els
enjardinaments.

5. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
La seva fragilitat paisatgística és mitjana en les proximitas del nucli urbà, i elevada en la llunyania, i es
preserva totalment amb l’execució de la Modificació Puntual, tot aplicant les mesures correctores.

6. QUALITAT PAISATGÍSTICA INTRÍNSECA
Es qualifica en general com a mitja-alta, per la seva vegetació natural amb alzinar i pinar, bosquines i
garrigues fora dels nuclis urbans.
Es preserva totalment amb l’execució de la Modificació Puntual, tot aplicant les mesures correctores.

7. MESURES PROTECTORES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES
Hem de partir de la base que la figura de planejament que ens ocupa no necessita en ella mateixa d’un
seguiment ambiental. Sí, en canvi, els projectes que es desenvolupin posteriorment en el seu àmbit, a
ran de la seva aplicació, és a dir, la substitució de fosses sèptiques obsoletes per les noves que
determina la normativa, i la instal·lació de noves.
De tota manera, atès que no s'han considerat impactes negatius sobre el medi biòtic ni abiòtic, es
considera prou amb l’aplicació de les mesures expressades al capítol 9.
En el cas d'haver d'escometre obres, que només es podran executar amb el vistiplau previ, s'aplicarà un
pla de vigilància ambiental que s’ha exposat al capítol 10.

8. CONCLUSIONS
Si no es du a terme aquesta Modificació Puntual, s’hauria de dur a terme la instal·lació d’una xarxa de
conduccions d’aigües residuals que, per mor de la complicada orografia, suposaria la necessitat de pous
reguladors i d’estacions impulsores. Això, juntament amb els impactes de l’excavació de les rases i de
l’execució de projecte, suposarien un impacte important sobre el paisatge, si bé hi ha que reconèixer que
la major part en la fase d’obres.
La “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ RELATIVA A L’EXONERACIÓ DE LA NECESSITAT DE DISPOSAR DE XARXA DE
SANEJAMENT EN ELS NUCLIS DE: CAP DES MORO, CALA LLOMBARDS, CALÓ D’EN BOIRA, SON
MOJA I S’ESCALETA (T.M. SANTANYÍ – MALLORCA)”, tot aplicant les mesures correctores, no suposa
cap afecció sobre el paisatge.
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