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1. INTRODUCCIÓ. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
1.1. PROMOTOR
Ajuntament de Santanyí.

1.2. REDACTOR DE LA MODIFICACIÓ
Pedro VILLAR LLULL, Arquitecte.

1.3. REDACTOR DEL DOCUMENT AMBIENTAL
OLIVAR GESTIÓ I MEDI, SL, sent el tècnic responsable Jaime MUNAR BERNAT, Llicenciat amb Grau
en Ciències Biológiques, col·legiat nº 2.658-C del COBIB.

1.4. ANTECEDENTS NORMATIUS
Les vigents Normes Subsidiàries de planejament de Santanyí van ser aprovades definitivament, amb
prescripcions, mitjançant un acord de la Secció Insular de Mallorca de la Comissió Provincial
d’Urbanisme de Balears de 22 de març de 1985 (BOPIB n. 18549, de 27/04/1985). Les prescripcions van
ser donades per complimentades el 18 de novembre de 1985.
Des de llavors s’han tramitat diverses modificacions puntuals a fi d’anar adaptant-se a les necessitats del
municipi, així com la revisió del planejament que suposa la seva adaptació a tota la normativa
sobrevinguda i que es troba en tràmit d’esmena de deficiències per a la seva aprovació definitiva.
Aquesta modificació de planejament que s’avança està recollida en la citada revisió del planejament que
es troba en tràmit d’aprovació definitiva.

1.5. OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PROPOSTA
La revisió del planejament, actualment en tràmit, ha previst la connexió entre el nucli urbà i el polígon de
serveis per tal d’evitar l’existencia d’un nucli urbà aïllat i facilitar la seva utilització d’acord amb els criteris
de mobilitat.
L’objecte d’aquesta modificació és avançar l’aprovació d’aquest canvi de planejament mitjançant una
modificació puntual que connecti amb un corredor verd el polígon i el nucli urbà. Aquest corredor verd,
que discorre tot ell per Àrea de Protecció Territorial de Carreteres de la Ma-19, comença a partir dels 3 m
mesurats des de la seva aresta d’explanació i estarà format per un sistema general de comunicacions i
d’espais lliures públics que contindrà, á més d’un espai lliure enjardinat (de 7 m d’amplària), un passeig
per als vianants (5 m d’amplària) i un carril bici (3 m d’amplària).

1.6. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Una superfície de 3.784 m2 assenyalada en els plànols, que discorre paral·lela a la carretera Ma-19, al
seu tram entre Campos i Santanyí, per la seva banda est, al llarg de una distància màxima de 269 m,
per una amplària màxima de 15 m.
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Ubicació de l’àmbit d’actuació.

Ubicació de l’àmbit d’actuació sobre el plànol del PTM.

Ubicació de l’àmbit d’actuació al plànol d’ordenació de les NS vigents, on encara no hi figurava el Polígon de s’Olivó.
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Àmbit d’actuació assenyalat sobre l’ortofotografia.

1.7. TIPUS DE DOCUMENT AMBIENTAL PER A LA TRAMITACIÓ AMBIENTAL
Aquest document ambiental aporta a la Comissió Balear de Medi Ambient la informació necessària
perquè pugui determinar, si està d’acord amb el criteri de l’equip redactor, que aquesta Modificació
puntual és d’escassa entitat, no té efectes significatius sobre el medi ambient, i per això no quedaria
subjecta als procediments d'avaluació ambiental estratègica, d'acord amb l'article 3.5 de la Directiva
2001/43 / CE i al que es preveu al darrer paràgraf de l’article 9.4 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost,
d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
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2. ALTERNATIVES
2.1. ALTERNATIVA 0: NO DUR A TERME LA MODIFICACIÓ
En aplicació de l'article 2.1.b de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears i
l'article 35 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'ha de considerar com a
alternativa zero la situació de no realització del projecte.
La decisió de seleccionar aquesta alternativa s'adoptaria únicament en el cas que l'impacte ambiental
global del projecte fos crític: "Aquell la magnitud és superior al llindar acceptable. Amb ell es produeix
una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible recuperació, fins i tot
amb l'adopció de mesures protectores o correctores ". És a dir, en el moment en el qual el projecte
impliqui tal impacte que suposi una afecció irrecuperable.
En aquest sentit s'ha de recordar que aquesta actuació ja es troba prevista a les NS vigents, on existeix
una reserva viaria per a la seva execució.
D’altra banda, no executar-la suposaria privar als habitants de Santanyí de poder accedir a peu o en
bicicleta, ambdós sistemes de desplaçament saludables, fins a la zona del polígon industrial i de serveis
de s’Olivó, on s’estan instal·lant empreses amb ofertes que interessen la població.
Ara mateix, per la perillositat de la proximitat dels vehicles, pràcticament no hi ha trànsit de vianants ni de
ciclistes entre el polígon i el nucli de Santanyí.
Per aquests motius es rebutja l’alternativa zero.

2.2. ALTERNATIVA 1: DUR A TERME LA MODIFICACIÓ
Tot considerant:
-

Que es tracta d’una actuació prevista a les NS vigents, pel fet d’existir una reserva viària

-

Que suposa la introducció d’un sistema general d’espais lliures públics, un passeig per a
vianants i un carril de doble sentit per a ciclistes seguint les indicacions establertes per la
Dirección General de Tráfico

-

Que hi ha una demanda de la població per poder desplaçar-se entre el nucli de Santanyí i el
polígon de s’Olivó d’una manera segura sense utilitzar vehicles a motor

-

Que el Polígon de s’Olivó ja compta amb una franja de zona verda de 15 m d’amplària amb la
qual es pot connectar la modificació proposta

-

Que l’actuació suposa facilitar a la població el dur a terme activitats saludables

-

Que suposa una millora paisatgística

-

Que les obres necessàries per desenvolupar la modificació es poden dur a terme amb un
impacte ambiental reduït només a la fase d’obres, i que s’hi poden aplicar mesures correctores i
que no quedaran impactes residuals,

S’ha considerat que dur a terme la modificació que es proposa és la millor opció des del punt de
vista ambiental.

2.2.1.ALTERNATIVA 1.1.: AMPLÀRIA DE CADA UN DELS ELEMENTS QUE FORMEN PART
DE LA MODIFICACIÓ
L’existència d’una franja de 15 m d’amplària de zona verda al Polígon de s’Olivó i d’una reserva viària a
les NS vigents ha determinat la superfície a ocupar per la modificació, mantenint aquests 15 m
d’amplària total per així connectar ambdós espais.
Es va determinar, en el disseny de les opcions, deixar una franja el més ample possible de SG ELP
arrambada a la carretera, perquè en ella, si escau, es puguin dur a terme les modificacions que més
endavant consideri necessàries o convenients la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat.
S’ha estudiat successivament dues opcions d’amplària per als dos components del SG Viari que es
proposa:
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SG ELP
a)
b)

7m
7m

SG Viari Passeig vianants
6m
5m

SG Viari Carril bici
2m
3m

La diferència ve determinada per la necessitat d’amplària suficient del carril bici per permetre en ell el
trànsit bidireccional; això determina l’amplària del passeig de vianants.
En l’opció a) es va aplicar l’amplària mínima que estableix el Reglament de la LOUS (art. 62.3.d.).
Posteriorment es va modificar, i l’opció b) segueix les indicacions del MANUAL DE
RECOMENDACIONES DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA, SEÑALIZACIÓN,
BALIZAMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CARRIL BICI. (Madrid, Ministerio del
Interior, DGT, 2000):

Se selecciona l’opció de carril bici de 3 m per motius de seguretat i salut, i el passeig per a
vianants queda amb una amplària de 5 m, que es considera suficient.
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3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
3.1. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

3.1.1.PER LES DETERMINACIONS DE LA LUIB I DEL REGLAMENT GENERAL DE LA LOUS
L’article 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) i el 171 del
Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca
(RLOUSM) preveuen lapossibilitat d’introduir modificacions de qualsevol dels elements d’un instrument
de planejament urbanístic en vigor amb subjecció a les mateixes disposicions que regeixen per a la seva
formació i aprovació.
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 es conclou que no sembla que s'hagi de
sotmetre a avaluació ambiental estratègica, no s'ha inclòs encara l’esquema proposat al Reglament de la
LOUS, sinó que, si es determina que s’ha de sotmetre, es durà a terme.
3.1.2.PERQUÈ ESTÀ PREVISTA A LES NS VIGENTS
A les NS vigents ja figura, al plànol “Sistema general de comunicacions, espais lliures i equipament
comunitari”, la reserva per a una via de connexió, paral·lela a la carretera, entre el nucli urbà de
Santanyí i el sector urbanitzable del polígon industrial i de serveis, per la qual cosa aquesta
modificació no suposa un canvi substancial del model d’ordenació del territori sinó només la
seva concreció:

Ubicació de la modificació que es proposa sobre el plànol “Sistema general de comunicacions, espais lliures i
equipament comunitari”, al qual s’evidencia la presència d’una reserva viària.

3.1.3.PEL TEMPS TRANSCORREGUT I LES NECESSITATS DE SANTANYÍ
Aquesta modificació es justifica pel temps trancorregut des de l’inici de la vigència del planejament i la
necessitat de millorar la mobilitat entre les activitats del polígon i la població estable del nucli urbà de
Santanyí, fomentant els hàbits saludable.
D’altra banda, aquesta modificació redundarà en l’activació econòmica del polígon de serveis i del
municipi en general. La connexió del sòl urbà de nucli de Santanyí amb el polígon també connectarà i
integrarà aquest sòl urbà aïllat d’equipaments amb tota la trama urbana.
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3.1.4.ÉS UNA MODIFICACIÓ CONVENIENT I OPORTUNA
Suposa una millora per al nucli i els seus habitats, tant des del punt de vista urbanístic per aconseguir la
connexió entre el cas urbà i el polígon, com per millorar la mobilitat i permetre accedir al polígon de
serveis sense la utilització dels vehicles a motor.
3.1.5.ÉS UNA MODIFICACIÓ QUE REDUNDA EN L’INTERÈS PÚBLIC
Perquè té per objecte l’execució d’una infraestructura viària i d’ELP que s’incorpora al planejament com a
sistema general. D’altra banda, amb això s’evitarà també la circulació actual de persones pel voral de la
carretera que accedeixen a peu al polígon des del nucli amb el consegüent risc per a ells.
A més, com s’ha dit, es tracta de concretar l’ordenació de la reserva viària que ja figura en les NS vigents
i que pretenia determinar els futurs sistemes generals de comunicacions del municipi.
En aquest cas, les normes urbanístiques vigents el defineixen:
Sector industrial: unitat geogràfica i urbanística amb destinació a l’ús global industrial de caràcter
exclusiu a implantar a la zona. Correspon al sector denominat Santanyí Industrial, localitzat en sòl
urbanitzable.
Aquest sector industrial, ara és comercial i de serveis, segons la modificació núm. 90 de les NS,
aprovada definitivament el 25 de juliol de 2014 (BOIB n. 104, de 02/08/14).

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA MODIFICACIÓ
Com s’ha esmentat en els apartats anteriors, es tracta de la implantació d’un sistema general viari i
d’ELP que connecti el polígon amb el nucli urbà amb l’objete de millorar la mobilitat i l’accesibilitat sense
necessitat de l’utilització dels vehicles privats, així com ordenar de forma segura l’actual circulació a peu
de la gent que accedeix des del nucli a la zona comercial del polígon.
L’objecte d’aquesta modificació és avançar l’aprovació d’aquest canvi de planejament mitjançant una
modificació puntual que connecti amb un corredor verd el polígon i el nucli urbà. Aquest corredor verd,
que discorre tot ell per Àrea de Protecció Territorial de Carreteres de la Ma-19, comença a partir dels 3 m
mesurats des de la seva aresta d’explanació i estarà format per un sistema general de comunicacions i
d’espais lliures públics que contindrà, á més d’un espai lliure enjardinat (de 7 m d’amplària), un passeig
per als vianants (5 m d’amplària) i un carril bici (3 m d’amplària).
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3.2.1.SUPERFÍCIES I QUALIFICACIONS DE L’ESPAI OCUPAT PER LA MODIFICACIÓ
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La franja que correspon a sòl urbà no es troba afectada per l’APT de carreteres. Tota la resta, que és sòl
rústic, sí:

Parcel·les cadastrals
07057A001000490000FE
0769601ED1506N0001EM
0968501ED1506N0001QM
0968523ED1506N0001UM
0968519ED1506N0001ZM
0968520ED1506N0001EM
Camí existent

Superfície
cadastral
(m2)
8.192,00
3.481,00
6.970,00
1.408,00
9.791,00
1.862,00

Superfície
afectada
(m2)
1.590,00
1.061,00
71,00
521,00
460,00
162,00
78,00
3.943,00

Superfície
APT-C
Qualificació
(m2)
AT-H
1.590,00
SU
AT-C
71,00
AT-C
521,00
AT-C
460,00
AT-C
162,00
Viari
78,00
2.882,00

3.2.2.CANVIS EN LA NORMATIVA ESCRITA
Suposa la incorporació del següent nou apartat a la norma 7.1 (Vies de comunicació):
7.1.2 SISTEMA GENERAL D’ELP I DE COMUNICACIONS AMB EL SECTOR SANTANYÍ
INDUSTRIAL
Està previst un sistema general de comunicacions i espais lliures públics entre el nucli urbà de
Santanyí i el sector industrial, format pel polígon de s’Olivó. Aquest sistema general transcorrerà
paral·lel a la carretera segons s’assenyala en els plànols corresponents i contindrà una franja
d’espais lliures públics, un pas per als vianants i un carril bici.
Aquest sistema general públic manca d’aprofitament urbanístic i s’obtindrà per expropiació
segons s’assenyala en la memòria de la modificació puntual.
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3.2.3.CANVIS EN ELS PLÀNOLS
A efectes de la seva incorporació al planejament vigent, aquesta modificació suponsa la substitució del
següents plànols:

NS VIGENTS
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NS
Planol de Sistema general de comunicacions, espais lliures i equipament comunitari

Plànol 1 de Classificació del sòl

Plànol 8 d’Ordenació
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3.3. ESTUDI ECONÒMIC FINANCER I PROGRAMA D’ACTUACIÓ
L’article 38 de la LUIB estableix que els plans generals incorporaran els estudis econòmic financers, a
més de l’informe de sostenibilitat econòmica i memòria de viabilitat econòmica, segons s’indica en
l’article 47, el qual desenvolupa el contingut dels estudis econòmics del planejament.
3.3.1.ESTIMACIÓ DEL COST ECONÒMIC DE LES ACTUACIONS DE TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA
No es tracta una unitat d’actuació de transformació urbanística pel que no existeix cost vinculat.
Malgrat això, existirà un cost d’execució del vial (per a vianants i carril bici) així com de les instal·lacions
d’enllumenat, reg i arbrat. Aquest cost d’implantació del bulevard, així com les expropiacions del sòl
afectat seran assumits per l’ajuntament.
3.3.1.1.

EXPROPIACIONS

- SÒL URBÀ: no es consideren costos derivats de l’expropiació de la franja de sòl urbà atès que es tracta
de sòl cedit per l’Ajuntament a l’Estat amb una finalitat no aconseguida pel que s’entén que existeix la
reversió gratuïta dels mateixos.
- SÒL RÚSTIC: s’ha aplict el procediment de valoració establert al RD legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre,
obtenint un Valor del sòl rural de 95.590 €/ha, és a dir, 9,26 €/m2.
- VIARI: no hi ha expropiació, atès que es manté el camí existent amb la seva funcionalitat.

EXPROPIACIÓ

Parcel·les cadastrals
07057A001000490000FE
0769601ED1506N0001EM
0968501ED1506N0001QM
0968523ED1506N0001UM
0968519ED1506N0001ZM
0968520ED1506N0001EM
Camí existent

3.3.1.2.

Superfície
Superfície
Cost
5% premi TOTAL COST
cadastral a expropiar unitari Cost total d'afecció EXPROPIACIÓ
(m2)
APT-C (m2) (€/m2)
(€)
(€)
(€)
8.192,00
1.590,00
9,26 14.723,40
736,17
15.459,57
3.481,00
1.061,00
0
0,00
0
0,00
6.970,00
71,00
9,26
657,46
32,873
690,33
1.408,00
521,00
9,26 4.824,46
241,223
5.065,68
9.791,00
460,00
9,26 4.259,60
212,98
4.472,58
1.862,00
162,00
9,26 1.500,12
75,006
1.575,13
78,00
0
0,00
0
0,00
3.943,00
25.965,04
1.298,25
27.263,29

OBRES DE DOTACIÓ

Hi haurà un cost d’execució del Sistema General d’Espais Lliures Públics (instal·lacions d’enllumenat, reg
i plantació d’arbrat), així com de construcció del vial (passeig per a vianants i carril bici).
El seu detall figura a la pàgina següent:
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3.3.2.IDENTIFICACIÓ DELS SUBJECTES PÚBLICS O PRIVATS RESPONSABLES DE LA
SEVA EXECUCIÓ
Serà l’ajuntament amb el sistema d’expropiació i posterior projecte de dotació.
3.3.3.ANÀLISI DE LES PREVISIONS DE FINANÇAMENT PÚBLIC D’AQUELLES QUE
CORRESPONGUIN A L’ADMINISTRACIÓ
Aniran a càrrec dels pressupostos municipals anuals. En aquest sentit haurà de programar-se segons
s’assenyala a l’apartat següent d’acord amb les previsions d’execució i finançament municipal.
3.3.4.ESTABLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PER AL SEU DESENVOLUPAMENT
-

1 any per a l’aprovació i execució del projecte d’expropiacions

-

1 any per a l’aprovació del projecte de dotació i inici de les obres.

Aquests terminis quedaran interromputs en cas de de sol·licitar-se informes a alguna administració
diferent del propi ajuntament durant la seva tramitació.
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3.4. MEMÒRIA DE VIABILITAT I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Aquesta modificació no suposa la modificació de cap sector de gestió urbanística pel que no és
necessària la presentació d’aquests documents.
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4. VALORACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA
4.1. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS DIRECTES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL QUE
PUGUIN GENERAR IMPACTES
Les ACCIONS DIRECTES que suposa aquesta modificació són:
‒

MODIFICACIÓ DE NORMES URBANÍSTIQUES
‒

ACTUALITZAR NORMATIVA

‒

ACTUALITZAR PLANIMETRIA

4.2. FACTORS AMBIENTALS
Es consideren, de manera general, els següents factors ambientals:

Factors ambientals DIRECTES

Factors ambientals INDIRECTES

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

4.3. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE AMB EFECTE SOBRE EL MEDI
A continuació 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. Cal remarcar que es tracta dels impactes directes de la
modificació puntual. En l’apartat següent es consideraran així mateix, de manera general, els impactes
derivats dels projectes derivats de l’aprovació d’aquesta modificació.

X
X

ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

X
X

INFRAESTRUCT.

PLANEJAMENT
URBANÍSTIC

X
X

DINÀMICA
POBLACIÓ

MORFOLOGIA
URBANA

CARACT.
CULTURALS

REC. CIENTÍF.
CULTURALS

RELACIONS
ECONÒMIQUES

ACTUALITZAR PLANIMETRIA

PAISATGE

FAUNA

VEGETACIÓ

RISCS I
PROCESSOS

AIGUA

TERRRA-SÒL

CLIMA

ACCIONS DEL PROJECTE
ACTUALITZAR NORMATIVA

IMPACTE POSITIU

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

IMPACTE NEUTRE
IMPACTE NEGATIU

X

Aquesta és una modificació d’escassa entitat.
Tractant-se de la inclusió d’una norma que permet la posterior execució d’un sistema general
d’espais lliures, un passeig per a vianants i un carril bici, no genera cap acció directa que pugui
generar impactes negatius.
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Les obres que més endavant es poguessin dur a terme per executar el projecte posterior generarien
unes accions que sí podrien generar impactes, i que s’haurien d’avaluar per imposar les corresponents
mesures correctores, però que no van lligades a la norma que ara s’avalua.

4.4. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES QUE PUGUI
MODIFICACIÓ PUNTUAL SOBRE EL MEDI AMBIENT

GENERAR

DIRECTAMENT

LA

Aquesta nova norma permet una tramitació més àgil dels projectes d’obra pública de dotació i millora, per
la qual cosa comporta un impacte positiu.
Cal indicar que la seva aplicació té un impacte positiu sobre la població usuària, pel fet de que garanteix
l’ús per als vianants i deixa sempre la possibilitat d’adaptar aquestes seccions a la normativa sobre
accessibilitat , així com a la implantació de carrils per al seu ús pels ciclistes.
D’aquesta manera es promou la integració de persones amb necessitats especials, i, alhora, es fomenta
la utilització de la bicicleta com a medi de transport més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
La mobilitat sostenible és una component cada vegada més important en els plans de transport urbà, i la
majoria d'autoritats locals estan implementant polítiques actives per potenciar la mobilitat sostenible a les
ciutats, fixant una sèrie d’objectius, per a l’assoliment dels quals es pot comptar amb aquesta modificació
puntual:
־

Configurar un model de transport més eficient per millorar la competitivitat del sistema productiu

־

Millorar la integració social dels ciutadans aportant una accessibilitat més universal

־

Incrementar la qualitat de vida de la ciutadans

־

No comprometre les condicions de salut dels ciutadans

־

Aportar més seguretat en els desplaçaments

No s’identifiquen impactes negatius.
Es considera una modificació puntual que només genera, de manera directa, impactes positius.

4.5. DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES INDIRECTES, DERIVATS DE L’EXECUCIÓ DE PROJECTES
POSTERIORS A L’EMPARA DE LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

4.5.1.IMPACTES SOBRE EL MEDI ABIÒTIC
Breu descripció del medi abiòtic:
-

Es tracta de terrenys de la Marina de Llevant, formats per dos tipus de materials: les argiles
quaternàries (terra rossa) formades com a conseqüència de la meteorització química de les
roques subjacents, per davall d’elles les típiques calcarenites, del Miocè superior, conegudes
com a marès i per sota unes calcàries recifals també miocenes, del Tortonià.

-

Les terres agrícoles són sòls aptes pel conreu de molt bona qualitat,amb la terra coneguda com
a “call vermell”, que correspon a les argiles conegudes com a “call vermell”, i que, de fet,
proporcionen un bon rendiment. Es dedicaven prioritàriament a cereal, amb presència d’alguns
fruiters de secà.

-

La zona d’actuació no es troba afectada per cap torrent ni xaragall.

-

Aquesta zona es troba sobre la unitat hidrogeològica Marina de Llevant UH 18.20, i la Massa
d’Aigua Subterrània 1821M2 Pla de Campos, aqüífer poc profund amb presència de clorurs i de
nitrats, amb deteriorament estructural. La vulnerabilitat dels aqüífers és moderada (6).

-

No es troba afectada per cap Àrea de Prevenció de Riscs.

La modificació puntual no genera en ella mateixa cap impacte directe sobre el medi abiòtic.
Impactes que pot generar l’execució de projectes posteriors:
L’execució del projecte d’obra per dur a terme el Sistema General d’Espais Lliures Públics, el passeig per
a vianants i el carril bici suposarà que s’hauran de dur a terme algunes demolicions de parets, per
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desplaçar-les i reconstruir-les, moviments de terra i preparació de la superfície per rebre terra vegetal a
l’ELP i el sòl adequat per al passeig i el carril bici; així mateix s’instal·larà il·luminació i una xarxa de reg.
Aquestes accions precisaran l’adequada gestió dels residus de construcció i demolició, i generaran els
impactes associats a les obres, sobre l’atmosfera (pols, renous, vibracions, etc.), sobre el sòl
(excavacions i moviments de terres) i sobre el medi hídric (consum del recurs). Tots aquests impactes
desapareixeran un cop finalitzada la fase d’obres.
4.5.2.IMPACTES SOBRE EL MEDI BIÒTIC
Breu descripció del medi biòtic:
-

La franja romanent entre la carretera Ma-19 i les parcel·les conté vegetació ruderal. Les
parcel·les afectades tenen ús agrícola, predominant el cultiu de cereals, amb el que això
suposa de presència d’alguna vegetació arvense i ruderal com a acompanyant, sent manifesta
aquesta darrera a les voreres. No hi ha presència de cap hàbitat prioritari.

-

La potencial fauna que es pot trobar al voltant, i a l’àmbit de l'actuació, és l’habitual a les
rodalies dels nuclis urbans i terres de cultiu, amb influència de la presència humana per la
carretera. De manera general hi podem trobar, a la zona més propera a la carretera:
-

RÈPTILS: A les parets, i sota pedres, pot ser es trobi el dragó (Tarentolamauritanica).

-

AUS: Sobrevolant la zona es pot veure a vegades el xoriguer (Falco tinnunculus). Altres
aus de pas habituals són els coloms (Columba livia) i els estornells (Sturnus vulgaris),
aquests com a visitants. En temps de nidificació es podrien veure falzies (Apus apus) i
cabots (Delichon urbica). No se’n té constància de la presència d’aus nidificants a la
zona d’actuació. A més s’hi poden albirar algunes espècies habituals als camps
mallorquins.

-

MAMÍFERS: És possible la presència dels rosegadors com són la rata (Rattus sp.) i el
ratolí (Apodemus sylvaticus).

La modificació puntual en ella mateixa no suposa cap impacte sobre el medi biòtic.
Impactes que pot generar l’execució de projectes posteriors:
L’eliminació de l’eventual cobertura vegetal existent que hi pugui haver, que és ruderal i de conreu, i
l’espantament de la fauna, aquí antropòfila, que hi pugui haver. Aquests impactes, de molt baixa
magnitud, desapareixeran un cop finalitzada la fase d’obres.
Un cop finalitzades les obres, el projecte contempla la plantació d’arbres i l’enjardinament d’algunes
superfícies, i aquests elements de vegetació seran colonitzats per fauna semblant a l’actual.
4.5.3.IMPACTES SOBRE EL PAISATGE

20

DOCUMENT AMBIENTAL SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ (MALLORCA) RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA GENERAL VIARI I D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS

Breu descripció del paisatge:
-

Correspon a l’habitual al voltant d’una carretera a l’entrada a un nucli urbà, enmig de parcel·les
d’ús agrícola, i a més a prop d’un polígon industrial. El que predomina és la cinta de la
carretera, la presència dels elements de senyalització, les parets de pedra seca que delimiten
les propietats, la vegetació dels conreus i les escasses edificacions que s’hi troben. D’aquestes,
les situades al polígon tenen unes característiques pròpies d’aquest entorn comercial i de
serveis.

La modificació puntual de les NS, en ella mateixa, suposa que hi haurà d’haver una modificació en el
paisatge:
Efectivament, instaura l’execució d’una franja continuada, de 15 m d’amplària, que discorrerà paral·lela a
la carretera Ma-19, per la seva banda est, que donarà continuïtat a la franja de zona verda de 15 m
d’amplària existent al Polígon de s’Olivó fins a la rotonda d’entrada al casc urbà.
Impactes que pot generar l’execució de projectes posteriors:
S’ocasionarà un impacte negatiu temporal sobre el paisatge, per la presència de maquinària, apilament
de materials, etc. Aquests impactes, de molt baixa magnitud, desapareixeran un cop finalitzada la fase
d’obres.
Un cop finalitzades les obres suposarà la presència de la franja de 15 m d’amplària del sistema general, i
que estarà composta per:
-

una franja de 7 m de Sistema General d’Espais Lliures Públics, als quals es donarà un
tractament paisatgístic amb enjardinament i plantació d’arbrat
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-

una franja de 5 m de Sistema General Viari, consistent en un passeig per a vianants

-

una franja de 3 m de Sistema General Viari, consistent en un carril bici

D’altra banda, suposarà el desplaçament del tancament de les parcel·les existents, proposant-se
l’execució d’una paret de pedra seca reutilitzant el material de les existents i, si escau, part del material
d’excavació.
El conjunt es considera un impacte positiu perquè introdueix una franja verda continuada que comunica
el casc urbà amb el Polígon de s’Olivó i millora el tancament de les parcel·les limítrofes.
4.5.4.IMPACTES SOBRE ELS RECURSOS CULTURALS
Breu descripció dels recursos culturals:
Des de la carretera ara es veuen parets de pedra seca com a tancament en alguna de les parcel·les, a
més del resultat de l’activitat agrícola, cada vegada més en desús.
La modificació puntual de les NS, en ella mateixa, no suposa una afecció directa sobre els recursos
culturals.
Impactes que pot generar l’execució de projectes posteriors:
L’execució dels projectes d’obra per dur a terme els sistemes generals suposaran el desplaçament de les
parets de pedra seca existent i la seva reconstrucció, així com la construcció de nous trams per fer el
tancament de les parcel·les . No es preveuen afeccions negatives sobre els recursos culturals.
4.5.5.IMPACTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC
Només es tracta d'impactes de signe positiu:
-

Es tracta d’una actuació prevista a les NS vigents, pel fet d’existir una reserva viària, amb la qual
cosa es produeix l’acompliment de la normativa.

-

Suposa la introducció de sistemes generals d’espais lliures públics, i viaris, formats per un
passeig per a vianants i un carril de doble sentit per a ciclistes (seguint les indicacions
establertes per la Dirección General de Tráfico) i alhora es dóna continuïtat a la franja de zona
verda, també de 15 m d’amplària, davant del Polígon de s’Olivó, permetent la comunicació
segura a peu i en bicicleta des d’aquest al nucli de Santanyí.

-

Suposa un increment dels espais lliures públics de Santanyí.

-

Satisfà la demanda de la població per poder desplaçar-se entre el nucli de Santanyí i el polígon
de s’Olivó d’una manera segura sense utilitzar vehicles a motor.

-

L’actuació suposa facilitar a la població el dur a terme activitats saludables.

-

Suposa una millora paisatgística.

-

Atès que s’ha d’adaptar a la normativa vigent sobre eliminació de barreres, promou la integració
de persones amb necessitats especials, i, alhora, es fomenta el desplaçament a peu i la
utilització de la bicicleta com a medi de transport més sostenible i respectuós amb el medi
ambient.

-

Totes aquestes modificacions es tradueixen en una millora en les condicions de vida dels
habitants de Santanyí, i són potenciadores de l’activitat econòmica derivada de l’execució dels
projectes que se’n derivin. Tot això suposa un impacte positiu sobre el medi socioeconòmic.

-

Així mateix, les obres que s'hi podran desenvolupar, derivades d'aquesta modificació, pel fet de
facilitar el trànsit per a vianants i l’adequació de carrils per a ciclistes, col·laboraran en
l’assoliment dels objectius ambientals de mobilitat sostenible i accessible.

4.6. 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):
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NATURALESA
INTENSITAT
EXTENSIÓ
PERSISTÈNCIA
TIPUS D’ACCIÓ
GRAU DE COMPLEXITAT
POSIBILITAT DE RECUPERACIÓ
REVERSIBILITAT
MOMENT D’APARICIÓ
PERIODICITAT
CONTINUITAT

POSITIU
Mínima
LOCALITZAT
Temporal
Indirecta
SIMPLE
RECUPERABLE
REVERSIBLE
Llarg termini
APARICIÓ IRREGULAR
Discontinu

Negatiu
MITJANA
Proper
PERMANENT
DIRECTA
Acumulatiu
No recuperable
Irreversible
Termini mitjà
Periòdic
CONTINU

Notable
Extens

Sinèrgic

CURT TERMINI

La “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ (MALLORCA) RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA GENERAL VIARI I
D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS”, paral·lel a la carretera Ma-19, que comunica el casc urbà amb el
Polígon de s’Olivó, és una MODIFICACIÓ D’ESCASSA ENTITAT, resulta AMBIENTALMENT
VIABLE, i només implica IMPACTES POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient, aplicant les
mesures correctores a les obres que se’n derivin.

4.7. COMPLIMENT DELS OBJECTIUS AMBIENTALS
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

La modificació puntual de les NS estableix la
utilització d’una franja de territori qualificada
majoritàriament com a Àrea de Protecció Territorial
de Carreteres de manera que no limita la seva
funcionalitat, establint un SG d’Espais Lliures
Públics i un SG viari que permet la seva utilització
per facilitar els desplaçaments sostenibles entre el
nucli urbà i el Polígon de s’Olivó, i permet, per tant,
racionalitzar l’ús del sòl d’una manera més eficient.
La modificació puntual de les NS, en ella mateixa,
no suposa una afecció directa.

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

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

Els projectes que es desenvolupin a la seva
empara hauran d’incorporar les mesures adients
per assolir aquest objectiu.
Entre elles, com es veurà, la implantació d’un
sistema de reg que permeti tant l’economització de
l’aigua, com la pervivència de vegetació autòctona,
especialment
arbrat,
adaptada
al
clima
mediterrani.
Aquesta modificació promou la utilització dels nous
serveis generals viaris pels desplaçaments a peu o
en bicicleta entre el Polígon de s’Olivó i el nucli de
Santanyí, amb la qual es minva la contaminació
atmosfèrica.
En el període d’obra s’instauraran mesures
correctores perquè la maquinària utilitzada
compleixi la normativa vigent.
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OBJECTIUS AMBIENTALS

RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

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

La il·luminació que s’instal·li en els posteriors
projectes d’execució haurà de complir la normativa
vigent per evitar la contaminació lumínica, a més
d’evitar l’enlluernament dels conductors de la
carretera.

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.

En el període d’obra s’imposarà la recollida
selectiva de residus i el compliment de la
normativa vigent, especialment quant als residus
d’excavació, construcció i demolició.
Es proposarà la instal·lació de papereres per a la
recollida selectiva i la seva correcta gestió.

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

Per a la construcció de la paret de pedra seca de
tancament de les parcel·les es reutilitzaran les
pedres de les parets que s’han de desplaçar i, si
escau, es donarà prioritat a la utilització de
material procedent de les excavacions que es
puguin haver de fer.
No s’afecta cap espai amb un valor ambiental
especial.
Es promou una franja continuada de vegetació
autòctona, amb arbrat, entre el Polígon de s’Olivó i
el nucli de Santanyí.
A l’actuació que es proposa s’inclou una actuació
paisatgística consistent en el SG d’Espais Lliures
Públics.
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5. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS
5.1. PLA TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA
La present modificació no es troba directament afectada pel Pla territorial insular de Mallorca, aprovat per
acord del Ple del Consell Insular de 13 de desembre de 2004 (BOIB n.188 ext., de 31.12.04).
El planejament de Santanyí es troba en tràmit d’adaptació al referit PTIM.
D’altra banda, l’actuació se situa sobre sòl classificat com a rústic i qualificat com a àrea de protecció
territorial (APT) de carreteres, excepte en una petita part que travessa una peça aïllada de sòl urbà,
qualificada com a equipament municipal divers (M) pel planejament. Aquesta peça aïllada de sòl urbà
estava destinada a ser caserna de la guàrdia civil i amb aquesta finalitat va ser donada per l’ajuntament a
l’Estat encara que, fins avui, no s’ha vist materialitzat. En qualsevol cas, com ja s’ha esmentat, la
connexió del sòl urbà de nucli de Santanyí amb el polígon integrarà aquest sòl d’equipaments amb la
trama urbana.
5.2. PLA D’INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS
El Pla d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) es va aprovar inicialment el 27 de juliol de 2018 (BOIB n.
93, de 28.07.18), així com un règim vinculat a aquesta aprovació de suspensió de llicències i
autoritzacions. Segons aquest règim queden suspesos aquells instruments de planejament que tenen per
objecte aspectes que puguin afectar l’ús turístic del sòl i que es considerin que impedeixen o dificulten la
seva viabilitat. Aquest control ho exerceix el Servei d’ordenació del territori el Consell de Mallorca
mitjançant un informe preceptiu i vinculant amb antelació a l’aprovació inicial.
Atès que aquesta modificació de planejament no afecta aspectes turístics, s’entén que no impedeix o
dificulta la viabilitat del PIAT, pel que no s’haurà de solꞏlicitar aquest informe preceptiu i vinculant al CIM
per poder aprovar inicialment.
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6. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS EFECTES
NEGATIUS, AMB CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
6.1. 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.

6.2. ACCIONS DEL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) TRASLLADABLES A
LA MODIFICACIÓ DE LES NS DE PLANEJAMENT DE SANTANYÍ
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 el projecte que es
desenvolupi a la seva empara.
En el cas de plantacions i dotació d’arbrat en el SG d’Espais Lliures Públics, haurà de ser d’espècies
adaptades al nostre clima i de baixos requeriments hídrics.
El sistema de reg que s’instal·li ha de ser programable i dissenyat per afavorir l’estalvi hídric.
El sistema d’il·luminació haurà de complir amb la normativa vigent per evitar la contaminació lumínica i a
més ser de baix consum.
Cal assegurar una adequada gestió de la recollida separativa de residus.

6.3. MESURES ATENUADORES O CORRECTORES
Com s’ha exposat abans, no s’han trobat impactes negatius en la proposta.
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 cara a l’execució d’obres al viari, cal recomanar el següent:
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-

Revisió i adequació de la senyalització horitzontal i vertical que permeti garantir la seguretat
dels usuaris de la via pública, sent especialment important disposar de passos per a vianants
adequadament senyalitzats a les interseccions amb camins i accessos a les parcel·les.

-

Adequació del SG viari per permetre el trànsit de persones amb dificultats en mobilitat, evitant
regruixos, i instal·lant rampes en els canvis de nivell.

-

Utilització de vegetació autòctona amb baixos requeriments hídrics.

-

Utilització d’arbrat per proporcionar ombra, adaptat al clima mediterrani, dotat amb reg per
degoteig al manco els dos primers anys.

-

Dotació dels elements necessaris per a la recollida selectiva de residus, i garantia de la seva
correcta gestió.

-

Dotació de sistemes d’il·luminació que no produeixin enlluernament als conductors de
vehicles de la carretera Ma-19, de baix consum i que compleixin els requisits de la normativa
vigent per evitar la contaminació lumínica.

En el moment de dur a terme les obres caldrà aplicar bones pràctiques ambientals.
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7. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DELS
PROJECTES QUE ES PUGUIN DUR A TERME A L’EMPARA DE LA
MODIFICACIÓ
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.
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:
7.1. 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 comprovarà durant l’execució de les obres que s’evita el màxim 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.

7.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
-

Durant tot el període constructiu es comprovarà que, si escau, es duen a terme recs periòdics
a les zones d’emmagatzematge, tractament i transport d’àrids i materials procedents de
moviments de terres, 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.

7.3. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
-

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

-

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

7.4. 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’execució de les obres.

7.5. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL SÒL
-

Es comprovarà que al llarg de l’execució de les obres els moviments de terra s’executaran
segons el previst en els projectes d'execució.
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7.6. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL MEDI BIÒTIC
-

Es comprovarà que en l’execució de les plantacions d’arbres i altra vegetaciós’utilitzen plantes
autòctones, de baixos requeriments hídrics, que les plantacions i regs es duen a terme de
manera correcta, i es comprovarà la seva supervivència, procedint al cap d’un any a la
reposició de les falles, si escau.

7.7. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL PAISATGE
-

Per als projectes derivats d’aquesta modificació, s’haurà de comptar amb el vistiplau dels
serveis tècnics de l’Ajuntament. En la seva execució es reduirà al mínim el temps d’ocupació,
per tal de reduir els impactes paisatgístics.

7.8. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
-

Es procedirà a la reutilització del material procedent de les parets de pedra seca existents per
reconstruïrles en el límit entre el SG viari del carril bici i les parcel·les confrontants, i es
completaran els tancaments de manera que hi hagi una uniformitat en aquests al llarg de tot
l’àmbit de la intervenció, des de la rotonda a la sortida del nucli fins arribar al Polígon de
s’Olivó.

-

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.

7.9. 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.

7.10.

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.

-

En el desenvolupament de les obres es durà a terme la recollida separativa de les diferents
fraccions de residus, i es procedirà a la seva correcta gestió segons la normativa vigent.

-

En l’execució del projecte s’inclourà la instal·lació al llarg dels SG de recipients per a la
recollida separativa de, com a mínim, les fraccions d’envasos lleugers i de rebuig, i es
garantia la seva adequada gestió segons la normativa vigent.
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8. MOTIU DE LA CONSIDERACIÓ DE NO SUBJECCIÓ
PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

AL

8.1. QUÈ DIU LA NORMATIVA AMBIENTAL
La Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, 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 (AAE), excepcions ja recollides en la Llei 11/2006.
A l’article 9.4. de la Llei 12/2016, quant es tracta l’àmbit de l’AAE, es diu:
4. També seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions esmentades en l’apartat 2 d’aquest article, quan siguin de caràcter
menor, en els termes que es defineixen en l’article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.
(Segons l’article 5.f. de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental,
“Modificacions menors” són els canvis en les característiques dels plans o
programes ja adoptats o aprovats que no constitueixen variacions fonamentals
de les estratègies, directrius i propostes o de la seva cronologia però que
produeixen diferències en els efectes previstos o a la zona d'influència).
b) Les modificacions de plans o programes que, tot i no estar incloses en l’apartat 2
d’aquest article, suposin, per si mateixes, un nou marc per a l’autorització de projectes.
Es considerarà que les modificacions de plans i programes comporten un nou marc de
projectes quan la seva aprovació generi la possibilitat d’executar nous projectes, o
augmenti les dimensions o l’impacte eventual dels permesos en el pla o programa que
es modifica i, en tot cas, quan suposin un increment de la capacitat de població,
residencial o turística, o habilitin la transformació urbanística d’un sòl en estat natural,
agrari o forestal, que no compta amb serveis urbanístics.
No obstant això, en els casos que l’òrgan ambiental, a instància motivada de l’òrgan substantiu,
valori que aquestes modificacions són d’escassa entitat, les podrà excloure del procediment
d’avaluació ambiental, amb un informe tècnic previ que conclogui que no tenen efectes
significatius sobre el medi ambient.

8.2. JUSTIFICACIÓ DE QUE LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA ÉS D’ESCASSA ENTITAT

8.2.1.NO ES TRACTA D’UN CANVI EN EL MODEL D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI, SINÓ
LA CONCRECIÓ D’UNA ACTUACIÓ PREVISTA A LES NS VIGENTS
A les NS vigents ja figura, al plànol “Sistema general de comunicacions, espais lliures i equipament
comunitari”, la reserva per a una via de connexió, paral·lela a la carretera, entre el nucli urbà de
Santanyí i el sector urbanitzable del polígon industrial i de serveis, per la qual cosa aquesta
modificació no suposa un canvi substancial del model d’ordenació del territori sinó només la
seva concreció:
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Ubicació de la modificació que es proposa sobre el plànol “Sistema general de comunicacions, espais lliures i
equipament comunitari”, al qual s’evidencia la presència d’una reserva viària.

8.2.2.TOTA L’ACTUACIÓ EN SÒL RÚSTIC ES DU A TERME DINS D’APT DE CARRETERES
Aquest bulevard de connexió se situa sobre sòl classificat com a urbà (equipament municipal divers), i
sòl rústic general. Tot l’àmbit d’actuació en sòl rústic es troba dins d’APTc (Àrea de Protecció Territorial
de Carreteres), amb les següents afeccions:

Parcel·les cadastrals
07057A001000490000FE
0769601ED1506N0001EM
0968501ED1506N0001QM
0968523ED1506N0001UM
0968519ED1506N0001ZM
0968520ED1506N0001EM
Camí existent
-

Superfície
cadastral
(m2)
8.192,00
3.481,00
6.970,00
1.408,00
9.791,00
1.862,00

Superfície
afectada
(m2)
1.590,00
1.061,00
71,00
521,00
460,00
162,00
78,00
3.943,00

Superfície
APT-C
Qualificació
(m2)
AT-H
1.590,00
SU
AT-C
71,00
AT-C
521,00
AT-C
460,00
AT-C
162,00
Viari
78,00
2.882,00

L’Àrea de Protecció Territorial de Carreteres és la franja compresa entre dues línies longitudinals
paral·leles a les arestes d’explanació de les carreteres i a una distància d'aquestes de 25 m en
les carreteres de quatre o més carrils, de 18 m en les carreteres de dos carrils de les xarxes
primària i secundària i de 8 m en les carreteres de dos carrils de les xarxes local o rural, segons
el que disposa la Llei 5/1990, de 24 de maig, de Carreteres de les Illes Balears, excepte quan es
tracti de travessies.
En aquest cas es tracta d’una franja de 18 m. Tota l’actuació en sòl rústic es troba dins de l’APT
de carreteres.

-

El sòl urbà és una peça aïllada, situada entre el nucli de Santanyí el polígon, que està destinada
a ser caserna de la guàrdia civil i amb aquesta finalitat va ser donada per l’ajuntament a l’Estat.
No obstant això, fins avui, l’equipament no s’ha materialitzat, per la qual cosa la connexió del sòl
urbà de nucli de Santanyí amb el polígon també connectarà i integrarà aquest sòl urbà aïllat
d’equipaments amb tota la trama urbana.
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8.2.3.ES TRACTA D’UNA ACTUACIÓ D’ESCASSA DIMENSIÓ
Com s’ha referit abans, l’àmbit d’actuació és una superfície de 3.943 m2, que discorre paral·lela a la
carretera Ma-19, al seu tram entre Campos i Santanyí, per la seva banda est, al llarg de una distància
màxima de 269 m, per una amplària màxima de 15 m.
8.2.4.SUPOSA MODIFICACIONS PETITES EN EL CÓS NORMATIU
A efectes de la seva incorporació al planejament vigent, aquesta modificació només suposa la
modificació dels següents plànols:
0.- Sistema general de comunicacions, espais lliures i equipament comunitari
1.- Classificació del sòl
8.- Ordenació
Quant a la part escrita, suposa la incorporació del següent nou apartat a la norma 7.1 (Vies de
comunicació):
7.1.2 SISTEMA GENERAL D’ELP I DE COMUNICACIONS AMB EL SECTOR SANTANYÍ
INDUSTRIAL
Està previst un sistema general de comunicacions i espais lliures públics entre el nucli urbà de
Santanyí i el sector industrial, format pel polígon de s’Olivó. Aquest sistema general transcorrerà
paral·lel a la carretera segons s’assenyala en els plànols corresponents i contindrà una franja
d’espais lliures públics, un pas per als vianants i un carril bici.
Aquest sistema general públic manca d’aprofitament urbanístic i s’obtindrà per expropiació
segons s’assenyala en la memòria de la modificació puntual.

8.3. JUSTIFICACIÓ DE QUE LA MODIFICACIÓ QUE ES PROPOSA NO TÉ EFECTES
SIGNIFICATIUS SOBRE EL MEDI AMBIENT
S’ha aportat la informació al capítol 4. VALORACIÓ AMBIENTAL DE LA PROPOSTA.
En ell, dins l’apartat 4.6. VALORACIÓ GLOBAL DE LES ACCIONS DEL PROJECTE SOBRE EL MEDI
AMBIENT, com a resum dels apartats anteriors, es diu:
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):
NATURALESA
INTENSITAT
EXTENSIÓ
PERSISTÈNCIA
TIPUS D’ACCIÓ
GRAU DE COMPLEXITAT
POSIBILITAT DE RECUPERACIÓ
REVERSIBILITAT
MOMENT D’APARICIÓ
PERIODICITAT
CONTINUITAT

POSITIU
Mínima
LOCALITZAT
Temporal
Indirecta
SIMPLE
RECUPERABLE
REVERSIBLE
Llarg termini
APARICIÓ IRREGULAR
Discontinu

Negatiu
MITJANA
Proper
PERMANENT
DIRECTA
Acumulatiu
No recuperable
Irreversible
Termini mitjà
Periòdic
CONTINU

Notable
Extens

Sinèrgic

CURT TERMINI

La “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI DE
SANTANYÍ (MALLORCA) RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA GENERAL VIARI I
D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS”, paral·lel a la carretera Ma-19, que comunica el casc urbà amb el
Polígon de s’Olivó, és una MODIFICACIÓ D’ESCASSA ENTITAT, resulta AMBIENTALMENT
VIABLE, i només implica IMPACTES POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient, aplicant les
mesures correctores a les obres que se’n derivin.
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S’han inclòs al document l’apartat 6.3. MESURES ATENUADORES O CORRECTORES, que es poden
aplicar al projecte d’execució posterior. Així mateix, s’ha inclòs el capítol 7. MESURES PREVISTES PEL
SEGUIMENT AMBIENTAL DELS PROJECTES QUE ES PUGUIN DUR A TERME A L’EMPARA DE LA
MODIFICACIÓ per garantir la preservació del medi reduint els impactes i millorant el resultat ambiental.
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9. CONCLUSIÓ. PETICIÓ DE NO SUBJECCIÓ AL PROCEDIMENT
D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
Atesa la informació dels anteriors apartats, es considera que la Modificació Puntual de les normes
subsidiàries de planejament del municipi de Santanyí, relativa a la implantació d’un sistema general viari i
d’espais lliures públics, no suposa impactes negatius directes, sinó que només suposa impactes positius.
La posterior execució mitjançant un projecte constructiu resulta AMBIENTALMENT VIABLE, i després del
període d’obres només implica IMPACTES POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient, aplicant les
mesures correctores a les obres i un pla de seguiment que garanteixi el seu compliment..
Al darrer paràgraf de l’article 9.4. de la Llei 12/2016, quant es tracta l’àmbit de l’AAE, es diu:
(...) en els casos que l’òrgan ambiental, a instància motivada de l’òrgan substantiu, valori que
aquestes modificacions són d’escassa entitat, les podrà excloure del procediment d’avaluació
ambiental, amb un informe tècnic previ que conclogui que no tenen efectes significatius sobre el
medi ambient.
Per aquest motiu, tot considerant l’exposat anteriorment a l’informe ambiental que es presenta, i de
manera especial els arguments exposats al capítol 8. MOTIU DE LA CONSIDERACIÓ DE NO
SUBJECCIÓ AL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA, pel fet que es tracta
d'una modificació d'escassa entitat sense efectes significatius sobre el medi ambient, se sol·licita que la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) declari, previ informe tècnic, que la modificació
que s’exposa en aquest document, no té efectes significatius en el medi ambient i que, per tant, queda
exonerada del procediment d’avaluació ambiental estratègica.
Palma, 13 de desembre de 2018
Jaime MUNAR BERNAT
DNI 42.995.794-P

Llicenciat amb Grau en Ciències Biològiques
Col·legiat nº 2.658-C del COBIB
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