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1 INTRODUCCIÓ
1.1 JUSTIFICACIÓ
El  present  document  de  memòria  ambiental  s’ha  d’entendre  com  part  del  procés 
d’avaluació  ambiental  estratègica  de la  Modificació  número 2 del  Pla  Territorial  de 
Mallorca.

La  Llei  11/2006  d’Avaluacions  d’Impacte  Ambiental  i  Avaluacions  Ambientals  
Estratègiques de les Illes Balears estableix en el  seu article 85 les fases de les 
Avaluacions Ambientals estratègiques de plans i programes, que són les següents:

a) Fase d’informe de sostenibilitat ambiental.

b) Fase de consulta.

c) Fase de memòria ambiental.

d) Fase de presa de decisió.

e) Fase d’execució i seguiment ambiental.

La Modificació número 2 del Pla Territorial de Mallorca es troba en aquests moments a 
la tercera fase de memòria ambiental,  que segons l’article 91 de la mateixa llei  es 
defineix de la següent manera:

“1.  Finalitzada la fase de consultes,  l’òrgan promotor,  en col·laboració  amb l’òrgan  
ambiental, elaborarà una memòria ambiental amb l’objecte de valorar la integració dels  
aspectes ambientals  en la proposta de pla o programa, en la qual s’analitzaran el  
procés d’avaluació, l’informe de sostenibilitat ambiental i la seva qualitat; s’avaluarà el  
resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en consideració i s’analitzarà la  
previsió dels impactes significatius de l’aplicació del pla o programa.

La memòria ambiental contindrà les determinacions finals que hagin d’incorporar-se a  
la  proposta  del  pla  o  programa.  És preceptiva  i  es  tindrà  en  compte  en  el  pla  o  
programa abans de la seva aprovació definitiva.

2. L’òrgan promotor ha de trametre la memòria ambiental a l’òrgan ambiental perquè  
en el  termini  de dos mesos  manifesti  la  seva conformitat  o  disconformitat  amb la  
memòria ambiental,  prèvia proposta d’un comitè tècnic en els mateixos termes que  
estableix l’article 31 d’aquesta llei. 

En casos excepcionals  degudament  justificats,  a proposta de l’òrgan  ambiental,  la  
persona titular de la conselleria competent en matèria de medi ambient pot ampliar el  
termini fins a quatre mesos.

3.  L’òrgan ambiental  publicarà el  seu acord sobre la  memòria ambiental  al  Butlletí  
Oficial de les Illes Balears, per a coneixement general, en el termini màxim d’un mes a  
comptar des de la seva adopció.”

En base a l’exposat a l’article 91, i una vegada acabada la fase de consultes de la 
Revisió i  de l’Informe de Sostenibilitat  Ambiental  corresponent,  s’elabora el  present 
document  de  Memòria  Ambiental  per  a  la  seva  tramitació  a  la  Comissió  de Medi 
Ambient de les Illes Balears.
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1.2 METODOLOGIA
Els continguts de la memòria ambiental seran els que defineix el mateix article 91 i que 
s’enuncien tot seguit:

1. Valoració de la integració dels aspectes ambientals en la Modificació número 2 
del Pla Territorial de Mallorca.

2. Anàlisi del procés d’avaluació estratègica.

3. Avaluació  del  resultat  de  les  consultes  realitzades  i  com  s’han  pres  en 
consideració.

4. Anàlisi de la previsió dels impactes significatius de l’aplicació de la Modificació 
número 2 del Pla Territorial de Mallorca.

5. Determinacions finals que s’hagin d’incorporar a la Modificació número 2 del 
Pla Territorial de Mallorca.

1.3 EQUIP REDACTOR
La present Memòria Ambiental ha estat elaborat pels següents membres del Gabinet 
d’Anàlisi Ambiental i Territorial:

Antoni Pons Esteva, geògraf.

              Maria Magdalena Pons Esteva, geògrafa.
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2 VALORACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN 
LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL PLA TERRITORIAL 
DE MALLORCA

En aquest punt de la memòria es procedirà a l’elaboració d’una valoració qualitativa de 
com s’han anat introduint en la Modificació número 2 del Pla Territorial de Mallorca tots 
aquells  aspectes  ambientals  que  s’han  tractat  durant  tot  el  procés  d’avaluació 
ambiental  estratègica.  El  procés  d’avaluació  ambiental  ajuda  a  detectar  aquelles 
accions  derivades  de  la  modificació  número  2  del  PTM que  tenen  més afeccions 
ambientals,  el  mateix  procés  permet  anar  incorporant  correccions,  modificacions  i 
mesures que eliminin o disminueixin aquestes afeccions ambientals.

La  integració  d’aquests  aspectes  ambientals  es  pot  analitzar  segons  el  seu  àmbit 
d’afecció.

2.1 SUPRESSIÓ DE LES ART 8 DE ZONES POOT PREFERENTS (EXCEPTE LES 
INCLOSES A LA PLATJA DE PALMA)

JUSTIFICACIÓ
Es proposa suprimir i deixar sense efectes, llevat que sigui necessari establir  algun 
règim provisional o transitori, aquelles ART que impliquen intrínsecament un consum 
de nou sòl a urbanitzar com a mecanisme d’actuació, així  com aquelles que veuen 
modificada la seva vocació en aplicació de la nova política de paisatge del Consell de 
Mallorca.

Els criteris adoptats per a la supressió ordenació de les ART són entre d’altres:

Moltes de les ART del PTM són operacions urbanístiques amb dos components: un 
àmbit territorial d’origen (a reconvertir) i un àmbit territorial destí (a desenvolupar), que 
presenten una gran complexitat de desplegament.

La voluntat d’aplicar  el  principi  de desenvolupament territorial  sostenible que forma 
part dels objectius generals fixats pel Consell Insular de Mallorca per a la modificació 
del PTIM que ara es tramita. S’ha afavorit la contenció dels creixements urbanístics 
que no estiguin prou justificats.

De forma  complementària, també s’han tingut en consideració els criteris coherents 
amb  l’aplicació  de  les  “Bases  per  a  una  estratègia  de  paisatge  de  Mallorca”, 
elaborades  pel  Consell  de  Mallorca  en desenvolupament  del  Conveni  europeu del 
paisatge, al qual aquest s’hi va adherir per acord del seu Ple al mes de febrer de 2008.

En alguns casos, els objectius que es plantejaren per a les ART al Pla Territorial vigent 
ja han estat parcialment o totalment assolits mitjançant altres mecanismes aliens al 
desenvolupament  d’aquestes,  normalment  per  canvis  normatius  o  per  aplicació  de 
legislació sobrevinguda, o bé per la previsió de la seva integració en altres operacions 
urbanístiques de caràcter més general amb les quals necessàriament s’hi hauran de 
coordinar.

Les ART 8.1 fins a 8.11 (ambdues incloses)  incorporaven en el  PTIM vigent  unes 
notables previsions de nous desenvolupaments urbanístics, amb la confiança que les 
plusvàlues  generades impulsessin  la  transformació  de reconversió  territorial  de  les 
zones  turístiques  madures  pel  mecanisme  de   trasllat  i  augment  d’aprofitaments 
urbanístics. Tanmateix,  a la pràctica, aquests processos han resultat de molt  difícil 
desplegament i gairebé no han estat utilitzats a dia d’avui pels respectius planejaments 
urbanístics municipals que els havien d’incorporar i definir amb precisió.
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Un dels efectes territorials més significatius d’aquest plantejament de reconversió de 
les zones turístiques, a la pràctica, significaria una millora d’uns teixits urbans existents 
a la primera franja costanera a canvi d’un increment en l’ocupació del sòl (de forma 
extensiva)  a la  franja de sòl  rústic  posterior.  Tenint  present  els  criteris  derivats  de 
l’aplicació del Conveni Europeu del Paisatge, es presenta la possibilitat d’enfocar la 
qüestió sota un nou paradigma de valoració integral del territori en el què tot ell és 
susceptible  de  ser  percebut  com un  paisatge  de  qualitat  i,  per  tant,  l’actual  àrea 
posterior a les zones turístiques no necessàriament ha de resultar menystinguda en 
comparació  amb  la  “primera  fila”.  Es  tractarà  doncs,  pel  conjunt  de  les  zones 
turístiques,  de  facilitar  la  valorització  del  paisatge  rural  circumdant,  reduint  les 
expectatives  de creixement  envers les  zones limítrofes,  encara  que sense anul·lar 
completament  aquesta  possibilitat  ja  que  determinades  actuacions  urbanístiques 
podrien ajudar a resoldre tensions actuals entre el sòl urbanitzat i el món rural.

Si s’estudien els avantatges i inconvenients de l’alternativa proposada i de mantenir la 
situació actual (alternativa zero), s’aprecia la conveniència de la supressió de les ART 
8, sobretot per motius ambientals.

EFECTES
Els  efectes  que  es  desprenen  de  la  supressió  d’aquestes  ART  són  generalment 
positius i estan relacionades amb la no execució dels creixements vinculats a les ART. 
De totes maneres, no es poden detallar massa els efectes derivats d’aquesta acció, 
perquè s’ha de pensar que el PTI no definia els àmbits de creixement i simplement 
establia  les  hectàrees  de  creixement  que  havia  d’acabar  d’ubicar  el  planejament 
municipal.

• Reducció de l’ocupació per usos urbans de zones agràries i naturals que queden 
a la  segona línia  i  on  s’hi  podien preveure creixements.   El  plantejament  de 
reconversió de les zones turístiques d’aquest grup, a la pràctica, significava una 
millora d’uns teixits urbans existents a la primera franja costanera a canvi d’un 
increment en l’ocupació  del  sòl  (de forma extensiva)  a la  franja de sòl  rústic 
posterior.  L’eliminació  d’aquestes  ART  implica,  en  part,  una  reducció  dels 
creixements vinculats a aquestes àrees, cosa que s’ha de valorar positivament.

• Conservació i tractament més acurat de les qualitats paisatgístiques i visuals de 
la segona línia de les zones turístiques afectades per aquestes ART. 

• Reducció  de  les  expectatives  d’increment  de  consum  de  recursos  naturals  i 
producció de residus.

Els efectes negatius que es desprenen de la supressió d’aquestes ART són: 

• Disminució de les expectatives econòmiques per la reducció dels creixements. 
La no execució dels creixements pot suposar una reducció de les expectatives 
econòmiques d’aquelles activitats relacionades, de manera directa o indirecta, 
amb la construcció. També d’aquelles altres activitats (comerços, bars, … ) que 
una vegada executats els creixements s’hi instal·lessin. 

Malgrat tot, aquest efecte s’ha de matisar perquè, si més no a llarg termini, el 
desenvolupament  de  polítiques  territorials  més  respectuoses  amb  el  medi 
ambient pot beneficiar al conjunt de Mallorca com a destinació turística. 

2.2 SUPRESSIÓ DE LES ART DE LA PLATJA DE PALMA 8.12, 8.13 I 10.9
JUSTIFICACIÓ
Es proposa suprimir les ART 8.12, Platja de Palma – Can Pastilla,  8.13, s’Arenal –
Llucmajor i 10.9, s’Arenal de Llucmajor, ja que els seus objectius queden coberts per 
altres  mecanismes  més  eficients,  i  en  vistes  a  evitar  duplicitats  o  contradiccions 
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d’instruments  urbanístics  de  desplegament.  L’àmbit  delimitat  per  aquestes  ART 
s’engloba dins el general definit per a la reconversió integral de la Platja de Palma, i 
aquesta s’ha de produir mitjançant uns procediments específics. Amb la supressió de 
les ART s’evitaran duplicitats de regulació i es facilitarà la posada en pràctica de la 
reconversió del sector.

Si  s’estudien  els  avantatges  i  inconvenients  de l’alternativa  proposada  i  de 
mantenir la situació actual (alternativa zero),  s’aprecia la conveniència de la 
supressió de les ART, sobretot per evitar duplicitats de regulació i facilitar la 
reconversió d’aquesta destinació turística. 

EFECTES
La  majoria  d’efectes  d’aquest  conjunt  d’accions  són  positius,  entre  ells,  podem 
esmentar-ne els següents:

• El  principal  efecte  és  que  s’eviten  duplicitats  de  regulació  dels  àmbits 
corresponents  a  les  ART  de  Platja  de  Palma  –  Can  Pastilla  i  s’Arenal  – 
Llucmajor. Aquestes dues ART ja estan integrades en l’operació de reconversió 
integral de la Platja de Palma, i per tant no tendria sentit mantenir-ne una altra 
ordenació.

• Es redueix el creixement vinculat a ART/R-D.

• No  es  creen  les  5.804  noves  places  turístiques  i  residencials  i  per  tant  no 
s’incrementa la pressió humana sobre el territori, disminuint les expectatives de 
consum de recursos.

• La supressió de les ART de la Platja de Palma permetrà la conservació dels 
àmbits rurals i naturals abans susceptibles de creixement urbà.

Com a efecte negatiu, s’ha d’esmentar el següent:

• Disminució de les expectatives econòmiques relacionades amb la construcció, ja 
que no es creen les noves places turístiques i residencials que s’hi permetien. 
També  incidirà  en  les  activitats  de  restauració  i  comerç  que  tendran  menys 
expectatives de negoci si no es produeix aquest increment de places. 

2.3 SUPRESSIÓ DE LES ART 10 D'ÀREES I ELEMENTS SINGULARS
JUSTIFICACIÓ

• ART 10.1: Cala Carbó – L’Ullal (Pollença).  Es proposa la supressió d’aquesta 
ART atesa la falta de motivació actual que la justifiqui. Per una part, perquè la 
Llei 4/2008 va reclassificar a rústic l’àmbit corresponent a Cala Carbó. Per altra, 
perquè  l’Ullal,  on  es  preveia  la  destinació  dels  aprofitaments,  és  una  zona 
humida,  catalogada  a  l’atles  de  zones  humides  de  la  Conselleria  de  Medi 
Ambient.

• ART  10.2  Antiga  Central  Tèrmica  d’Alcúdia.  Aquesta  ART  s’elimina  i  l’àmbit 
passa a ser ordenat per un àmbit d’intervenció paisatgística que serà tractat més 
endavant.

• ART 10.3:  Hotel  Don Pedro (Pollença)  – Hotel  Rocamar (Sóller)  – sa Ràpita 
(Campos).  A la vista dels estudis urbanístics i informes jurídics elaborats, i que 
s’ha demostrat la gran dificultat del desenvolupament dels instruments de gestió 
urbanística  necessaris  per  procedir  a  la  transferència  d’aprofitament  entre 
diferents municipis, es proposa la supressió d’aquesta  ART de la llista de les 
previstes al PTIM, sense perjudici de poder incorporar part del desenvolupament 
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turístic que en ella s’hi preveia com a element d’estudi en la nova configuració 
del nucli de Sa Ràpita.

• ART 10.4 Bonaire AS6, Alcúdia. Consistia  en el desenvolupament d’un sector 
turístic i dotacional de 14,68 Ha a la part del darrere del nucli del Port d’Alcúdia, 
a canvi de la protecció d’edificació d’un àmbit residencial de 5,15 Ha a un sector 
confrontant amb l’àrea natural de la Victòria. Atesa la consideració de que es 
poden obtenir semblants objectius a través del planejament urbanístic municipal, 
sense necessitat ja en aquests moments d’una cobertura específica del PTIM, al 
qual aquest ja s’hi havia adaptat; aleshores es considera innecessària la seva 
continuïtat i es proposa per tant la seva supressió en coherència amb la línia 
general establerta en aquesta modificació. 

• ART 10.5. Sa Ràpita Est de Campos.  En un territori prou sensible vora l’espai 
natural protegit des Trenc i amb condicionants urbanístics de contorn, arran dels 
estudis  realitzats  es  considera  poc  adient  en  termes  de  sostenibilitat  el 
desenvolupament urbanístic residencial previst al sector. Es proposa la supressió 
d’aquesta ART de la llista de les previstes al PTIM, no obstant això, es preveu 
que els  objectius  relacionats  amb la  mateixa  es  pugui  resoldre  mitjançant  el 
planejament  municipal.

• ART  10.6.  UA8  i  AS16  (Alcúdia)  –  Son  Creuer  (Marratxí).   Es  proposa  la 
supressió d’aquesta ART de la llista de previstes al PTIM, amb la redefinició de 
la situació dels terrenys afectats al  TM d’Alcúdia ja que el  seu instrument de 
planejament general ja s’hi troba adaptat. Pels terrenys pertanyents a Alcúdia no 
resulta  necessària  la  seva  qualificació  com  espai  lliure  públic,  resultant-ne 
garantida la protecció en tant que esdevengui sòl rústic protegit en la categoria 
d’Àrea de Protecció Territorial costanera.

EFECTES
Els  efectes  que  es  desprenen  de  la  supressió  d’aquestes  ART  són  generalment 
positius i estan relacionades amb la no execució dels creixements vinculats a les ART: 

• No ocupació per usos urbans d’aquelles zones agràries i naturals que quedaven 
dins les ART i on s’hi preveien creixements.  Gràcies a aquesta modificació es 
mantendran les condicions actuals d’aquells espais on s’hi preveien traspassos 
d’aprofitaments, com són els casos de l’Ullal, sa Ràpita i es Creuer. D’aquesta 
manera no s’alterarà la zona humida de l’Ullal, les zones boscoses de sa Ràpita i 
les de conreus des Creuer. És en aquestes ART on l’efecte és més important, 
però també es dóna en el cas de les ART de la Platja de Palma al reduir-se les 
hectàrees de creixement vinculat. 

• És un efecte sinèrgic perquè la conservació dels usos actuals permet mantenir-
ne el paisatge, la flora, la fauna, sorolls,... 

• Manteniment  dels  hàbitats  naturals.  Es  conservaran  aquells  espais  amb 
presència de vegetació natural on s’hi permetien creixements. La conservació de 
la vegetació repercutirà de manera positiva en la fauna, que no veurà alterat el 
seu hàbitat i no serà obligat a abandonar-lo. 

• No  s’incrementarà  la  pressió  humana  sobre  els  àmbits  als  quals  es  feia 
referència a l’efecte anterior. Al reduir-se les hectàrees de creixement vinculat no 
només s’evita l’ocupació de terrenys agrícoles i naturals amb usos urbans, sinó 
també un increment de pressió humana sobre el medi afectat i proper. Aquest és 
un  efecte  sinèrgic  perquè  la  reducció  de  les  expectatives  de  creixement  de 
places repercutirà favorablement en els recursos.
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• No s’incrementaran el riscos d’incendi, d’inundació i contaminació d’aqüífers, allà 
on  hi  són  presents.  Totes  les  ART  que  desapareixen  estan  afectades  per 
vulnerabilitat dels aqüífers (moderada o elevada). S’ha detectat risc d’incendi a 
les ART de Llucmajor i sa Ràpita i risc d’inundació a la Platja de Palma, a l’Ullal i 
a sa Ràpita – Est. El manteniment dels terrenys en les seves condicions actuals 
fa que no s’incrementi la població potencialment afectada pels riscos identificats.

• Conservació de les qualitats paisatgístiques i visuals. Especialment en aquelles 
zones  ocupades  per  vegetació  natural,  ja  que  si  se  substitueixen  zones  de 
vegetació  natural,  per  usos  urbans,  disminuirà  aquesta  naturalitat  i  això  pot 
contribuir a minvar la qualitat paisatgística a l’àmbit concret.

Per  la  naturalesa  de  les  accions  de  supressió  d’ART,  els  efectes  negatius són 
escassos:

• Disminució de les expectatives econòmiques per la reducció dels creixements. 
La no execució dels creixements pot suposar una reducció de les expectatives 
econòmiques d’aquelles activitats relacionades, de manera directa o indirecta, 
amb la construcció. També d’aquelles altres activitats (comerços, bars, … ) que 
una vegada executats els creixements s’hi instal·lessin. 

Malgrat tot, aquest efecte s’ha de matisar perquè, si més no a llarg termini, el 
desenvolupament  de  polítiques  territorials  més  respectuoses  amb  el  medi 
ambient beneficiarà al conjunt de Mallorca com a destinació turística. 

• Manteniment  de l’impacte  paisatgístic  que provoquen els  Hotels  Don Pedro i 
Rocamar. La supressió de l’ART 10.3 comporta el manteniment dels dos hotels 
que s’havien d’enderrocar per obtenir un espai lliure  i un equipament. L’Hotel 
Don Pedro es troba en primera línia de costa i afecta la servitud de protecció de 
costes. L’Hotel Rocamar està abandonat i mostra signes de degradació.  En la 
documentació  definitiva  de  la  modificació  núm.  2  del  PTI  es  proposen 
alternatives  per  poder  afrontar  els  dos  problemes,  per  una  banda,  l’hotel 
Rocamar  queda  integrat  a  l’ART-1  de  la  Serra  de  Tramuntana  i  per  altra, 
s’incrementa  la  superfície  de  creixement  de  Pollença  per  poder  afrontar  el 
problema que representa l’hotel Don Pedro.

2.4 CREACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA
JUSTIFICACIÓ
Les accions d’intervenció i de millora paisatgística a desenvolupar en el marc d’allò 
establert al Conveni Europeu del Paisatge donat a Florència el 20 d’octubre de 2000 i 
a la legislació que el desplegui, es podran realitzar, entre d’altres opcions, mitjançant la 
delimitació dels corresponents Àmbits d’intervenció paisatgística (AIP).  Aquestes AIP 
es desenvolupen mitjançant Plans especials elaborats, tramitats i aprovats pel Consell 
Insular i que no requereixen la prèvia adaptació del planejament urbanístic municipal. 
Els  plans especials,  de tramitació i  aprovació  qualificada,  prevaldran per sobre del 
planejament urbanístic municipal. En tot cas serà preceptiu sol·licitar informe als ens 
locals  afectats  una vegada adoptat  l’acord  d’aprovació  inicial;  no obstant  l’anterior, 
caldrà  realitzar  les  consultes  preliminars  escaients  amb  els  esmentats  ens  locals 
durant la fase de redacció prèvia a l’aprovació inicial. Igualment, en el marc del principi 
de col·laboració, els ens locals implicats podran subscriure convenis amb el Consell 
per tal de regular, si s’escau, el marc de participació en la redacció del pla especial. 

Per  una  part,  canvia  la  figura  de  desenvolupament  de  les  operacions  territorials 
implícites a les ART 9.1,  9.2 i  10.2.  Es proposa la supressió d’aquestes ART, per 
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considerar que els objectius previstos en aquestes es poden assolir amb els àmbits 
d’intervenció paisatgística (AIP):

• Es revisen els objectius de la connexió Palma – Marratxí (AIP III) i se’n canvia la 
delimitació incorporant nous àmbits coherents amb els objectius fixats i excloent 
aquells que no s’hi ha considerat directament vinculats. Es proposa la creació 
d’un sistema d’espais lliures lineal al voltant del torrent Gros i la connexió amb 
altres corredors verds, com el de les vies, el del torrent de na Bàrbara i el de 
Coanegra, ... També se’n detalla l’ordenació paisatgística. 

• Per a l’AIP IV, es proposen les línies mestres d’actuació de la Connexió Son 
Servera – Sant Llorenç (Cala Millor), entre les quals hi ha la creació de corredors 
ecològics i connectors paisatgístics.

• S’elimina l’ART 10.2 i es crea l’AIP V Antiga central tèrmica d’Alcúdia per al qual 
es mantenen els mateixos criteris d’ordenació, tot i que s’introdueixen algunes 
línies  d’actuació  encaminades  a  millorar  la  integració  paisatgística  de  les 
instal·lacions existents en el seu entorn.

Així, la modificació permet agilitar la reconversió d’aquests àmbits degradats i avança 
al concretar les línies mestres que hauran de regir la reordenació d’aquests àmbits.

Per altra, s’incorporen dos nou àmbits d’intervenció paisatgística:

• Es crea l’AIP I d’entorns de la Real (Palma), que té els següents objectius: definir 
un àmbit de protecció i recuperació paisatgística del Monestir; millorar l’entorn 
rural i el sistema agrícola per garantir una sostenibilitat ambiental, i crear espais 
d’oci i educació.

• Es crea l’AIP II d’entorns de Son Reus (Palma, Bunyola i Marratxí)que consta 
dels següents objectius: millorar l’accessibilitat territorial; fer una lectura positiva 
dels elements presents al  territori;  recuperar els valors i  elements del territori 
preexistent;  minimitzar els impactes mediambientals,  afavoriment d’implantació 
de noves activitats cíviques sense desenvolupament urbanístic, estructuració del 
sistema d’espais  lliures,  millora de la  qualitat  paisatgística per a la  població  i 
limitació de l’ocupació del sòl.

En  aquests  dos  casos  la  presa  de  mesures  paisatgístiques  serà  necessàriament 
positiva i en qualsevol cas serà millor que no el manteniment de la situació actual. 

EFECTES  
S’ha de pensar que els objectius dels dos AIP de les antigues ART 9.1 i 9.2 (AIP III i AIP 
IV) són clarament positius o congruents amb una ordenació racional del territori i amb la 
filosofia general del Pla, sense que impliquin creació de nous aprofitaments urbanístics 
que no existissin abans del PTI. 

Els principals efectes positius despresos d’aquestes actuacions són:

• Millora de dotació d’espais lliures a l’AIP III de connexió Palma – Marratxí, per la 
proposta de creació d’un sistema de zona verda entorn al torrent Gros i connexió 
amb els corredors verds de les vies, del torrent de na Bàrbara i de Coanegra, així 
com amb les vies verdes del camí de son Macià, de sa Fita, de son Fangos, ... 
Aquest  efecte  es  dóna  també  a  l’AIP  IV,  de  Cala  Millor,  on  s’hi  preveu  la 
restitució de continuïtat territorials mitjançant corredors ecològics i paisatgístics. 

L’increment de zones verdes incideix favorablement en la qualitat de vida dels 
veïns de l’àmbit i la seva estructuració com a corredors afavoreix la fauna, ja que 
actua  com  a  corredor.  En  el  cas  del  torrent  Gros,  també  se  suposa  que 
impactarà favorablement sobre el risc d’inundació associat.
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• Millora de la connectivitat entre els municipis de Palma i Marratxí, per una part, i 
Sant Llorenç i Son Servera, per l’altra i foment del transport alternatiu. Enllaçar 
els viaris dels municipis fronterers és un dels objectius que inclouen les fitxes de 
les AIP i farà la mobilitat més sostenible als sectors delimitats. A més, Cala Millor 
es proposa que s’hi  creï  una nova mobilitat  turisticoterritorial  més sostenible, 
generant un sistema de mobilitat alternatiu al vehicular. 

• No incrementarà la població potencialment afectada pel risc d’inundació associat 
al  torrent  Gros,  gràcies  al  fet  que els  terrenys  susceptibles  hagin  de quedar 
qualificats com a zona verda. 

• Millora paisatgística dels sectors delimitats per les AIP de connexió. L’ordenació 
paisatgística  i  l’existència  dels  espais  lliures  incideixen  positivament  sobre  la 
qualitat paisatgística intrínseca i extrínseca. 

• Millor qualitat de vida dels ciutadans residents i turistes. Totes les propostes i 
objectius de les fitxes de les AIP III i AIP IV van encaminades en aquest sentit  
(millor  connectivitat, foment de la mobilitat  sostenible,  creació d’espais verds i 
corredors, ordenació paisatgística, ... )

• Enfortiment  de  Cala  Millor  com a  destinació  turística  i  millora  d’expectatives 
econòmiques per al sector turístic a mig termini. La reconversió d’aquesta zona 
turística pot constituir un punt d’atracció per a nous turistes interessats en un 
turisme de major qualitat.

En canvi, no es pot parlar d’efectes  negatius, perquè com que encara no es coneix 
l’ordenació detallada d’aquests àmbits no es pot saber si l’ordenació farà que aquests 
problemes  puguin  generar  efectes  positius  o  negatius.  Per  tant,  en  aquest  punt 
simplement es tracten els principals problemes que es poden trobar en aquests àmbits 
amb  l’objecte  d’incloure  mesures  i  criteris  que  es  puguin  considerar  en  els 
corresponents Plans Especials, o altres plans de desenvolupament.

AIP III Connexió Palma-Marratxí

• Manca de connectivitat  entre les trames urbanes dels municipis  de Marratxí  i 
Palma.  El  fet  que  l’ordenació  es  faci  a  cada  municipi  mitjançant  al  seu 
planejament  municipal  ha  contribuït  durant  anys  a  crear  unes  espais  urbans 
desconnectats entre un i  altre municipi.  Això implica,  no sols,  que no hi  hagi 
connexió  entre  el  viari  dels  dos  municipis  a  certs  indrets,  sinó  que  tampoc 
existeixin connexions entre zones verdes.

• Es tracta de dos municipis molt urbanitzats. El creixement de Palma s’ha realitzat 
durant els darrers 30 anys en base a tres eixos, que es corresponen als tres 
eixos  de comunicació  principals  d’entrada  i  sortida  a  la  ciutat,  l’autopista  de 
ponent, l’autopista de l’aeroport i Llucmajor i l’autopista d’Inca. El creixement del 
municipi  de Marratxí  amb tot   un seguit  d’urbanitzacions quedaria inclòs dins 
aquest darrer eix. Aquesta situació comporta l’existència de molts sols urbans i 
urbanitzacions  que  han  deixat  espais  rurals  intersticials  que  reben  una  forta 
pressió antròpica i urbanística, i que en molts casos o bé s’han abandonat o bé 
han passat a tenir funcions pròpiament urbanes tot i la seva classificació rústica. 

• Aquests terrenys presenten elements interès natural i paisatgístic derivats de la 
important presència de parcel·les agrícoles d’interès agrològic: un terç de la zona 
(la part  sud, que inclou els llocs de Son Pi,  sa Vinya o Can Palou) té un alt 
potencial productiu, mentre que en la part nord el potencial és moderat, i tota la 
part central és improductiva.
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• Aquests espais requereixen una actuació de preservació i millora amb l’objecte 
d’esdevenir oasis paisatgístics enmig d’una ciutat que avança inexorablement.

• Existència en el sòl rústic d’usos incompatibles amb àrees residencials (activitats 
de deixalles...).

• Travessen aquesta zona els principals  eixos viaris i  ferroviaris que connecten 
l’eix,  Palma-Inca. Aquests eixos són elements claus del paisatge de la zona i 
trenquen l’espai en grans barreres.

• La presència del torrent Gros, que travessa de nord a sud l’AIP III, és un altre 
element ambiental que cal tenir present a la zona. Tot i que no és ben bé exacte, 
en molts indrets aquest torrent constitueix el límit entre els dos municipis, per tant 
podria esdevenir un nexe d’unió per a les actuacions a realitzar.

• Derivat  de  la  presència  d’aquest  torrent  hi  ha  un  altre  element  ambiental 
important a considerar en aquesta AIP que és la plana d’inundació del mateix. 
Segons  l’INUNBAL  aquesta  zona  inundable  està  considerada  com  (risc  alt 
excepcional) amb risc alt en cas d’inundació.

• Així mateix, són subzones que poden tenir un perill significatiu, de nord a sud, les 
de Sa Indioteria, es Pont d’Inca, Verge de Lluc, Es Viver, Es Pinaret i Son Fiol.

• Presència de l’hàbitat Nicotiano glaucae – Ricinion communis al torrent.

AIP IV Connexió Son Servera – Sant Llorenç

• Manca de connectivitat entre les trames urbanes dels municipis de Sant Llorenç i 
Son Servera a l’àmbit de Cala Millor, sa Nau i sa Màniga. El fet que l’ordenació 
es faci  a cada municipi  mitjançant  al  seu planejament  municipal  ha contribuït 
durant anys a crear unes espais urbans desconnectats entre un i altre municipi, 
tot i que en un grau menor que en el cas de l’AIP III. 

• Al tractar-se d’una zona turística els problemes de degradació derivats d’aquesta 
manca d’ordenació conjunta poden influir en una pèrdua de qualitat ambiental de 
la destinació turística. Amb els problemes econòmics per a l’activitat que un fet 
com aquest podria implicar, pèrdua de visitants...

• El sòl rústic de la part posterior a aquestes urbanitzacions costaneres ha rebut 
també una elevada pressió antròpica i urbanística, tot i que, no en els nivells de 
l’AIP III.

• Convivència d’usos residencials i turístics a l’àmbit de la zona.

• Existència de risc mitjà d’incendi, segons la cartografia de l’INFOBAL, al sud de 
l’àmbit.

• Si bé la zona no està afectada directament i normativament per cap figura de 
protecció contemplada en la Llei d’Espais Naturals (LEN), sí ho estan les àrees 
contigües de la Punta de n’Amer (ANEI 18) i de Ses Penyes Rojes, Muntanya de 
ca s’Hereu o Muntanya de na Penyal (ANEI 45). La part sud de l’AIP limita  amb 
la Punta de n’Amer, que és un espai LIC (Punta de n’Amer) de la Xarxa Natura 
2000.

• Cap  el  sud  de  l’àmbit  es  podrien  donar  algunes  afeccions  sobre  Teucrio 
dunensis – Thymelaeetum velutinae (associació que es localitza després de les 
primeres dunes de platja sobre arena poc mòbil,  on es barregen les espècies 
pròpies del litoral amb les que no ho són).
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Es produeix un simple canvi en la figura d’ordenació de l’àmbit de l’antiga ART 
10.2 (AIP V), però que no n’afecta els objectius i criteris d’ordenació, ja que 
només s’introdueixen una sèrie de línies d’actuació. 

• Millora de dotació d’espais lliures a l’AIP V de l’Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia. 
Es  proposen espais  lliures  a  la  franja  situada  a  l’entorn  de  les  instal·lacions 
existents i  això contribuirà a millorar  la qualitat  de vida dels veïns de l’àmbit. 
Aquesta acció implica la millora de les condicions paisatgístiques.

• Millora  de  la  connectivitat  entre  les  instal·lacions  i  l’entorn  amb  criteris  de 
mobilitat  sostenible.  La  introducció  de  criteris  d’ordenació  per  a  fomentar  la 
mobilitat  sostenible  que  s’hauran  d’introduir  al  pla  especial  s’ha  de  valorar 
positivament.

• Millora de les condicions visuals i paisatgístiques de l’àmbit de l’antiga Central 
Tèrmica  d’Alcúdia.  L’ordenació  paisatgística  i  l’existència  dels  espais  lliures 
incideixen positivament sobre la qualitat paisatgística intrínseca i extrínseca.

Problemes ambientals

No  es  parla  d’efectes  negatius,  perquè  encara  no  es  coneix  l’ordenació  detallada 
d’aquest  àmbit.  Per  tant,  en  aquest  punt  simplement  es  tracten  els  principals 
problemes que es poden trobar en aquest àmbit amb l’objecte d’incloure mesures i 
criteris  que  es  puguin  considerar  en  el  corresponent  Pla  Especial  o  altre  pla  de 
desenvolupament.

• La  destinació  de  les  instal·lacions  a  nous  equipaments  i  parc  empresarial, 
generarà un consum de recursos naturals (aigua i energia), producció de residus 
i  d’aigües  residuals.  Es  fa  impossible  però  quantificar  les  xifres  per  aquests 
“inputs” i “outputs” en aquests moments perquè qui ha de definir les condicions 
detallades per a aquests equipaments i parc empresarial serà el pla especial.

• La destinació d’aquestes instal·lacions a dotacions i parc empresarial també pot 
generar mobilitat de vehicles a motor a la zona. Tot i que l’accés a la zona és 
bastant fluït a través de la Ma-3460.

• Aquestes instal·lacions a l’actualitat suposen juntament amb el port una barrera 
per a l’accés a la costa i entre el Port d’Alcúdia i Alcanada.  Una actuació en 
aquesta  zona  podria  contribuir  a  permeabilitzar  aquest  indret  per  afavorir  la 
mobilitat de vianants.

• Aquestes instal·lacions abandonades constitueixen un element de degradació a 
una zona turística com la d’Alcúdia i l’actuació en aquest indret podria millorar la 
qualitat de la destinació.

Finalment, els efectes derivats de la creació de les AIP I la Real i AIP II Son Reus són 
completament  positius,  ja  que  la  funció  d’aquests  nous  àmbits  és  precisament  la 
d’incloure  mesures  per  minorar  l’impacte  paisatgístic  dels  grans  equipaments  o 
infraestructures i per protegir els elements etnològics i patrimonials que hi existeixen. 
Els principals efectes queden llistats a continuació:

• Millora paisatgística dels sectors delimitats per les AIP II entorns de Son Reus i 
AIP  I  entorns  de  la  Real.  Els  objectius  i  les  línies  mestres  d’actuació 
persegueixen  la  integració  del  nou  hospital  de  Son  Espases  i  de  les 
infraestructures  energètiques  i  de  tractament  de  residus  de  Son  Reus.  A tal 
efecte, es crearan noves zones verdes, pantalles verdes i es mantendran els 
usos agraris per harmonitzar aquestes construccions amb el seu entorn. 

• Manteniment  activitats agràries.  Aquest  efecte és rellevant  en els entorns del 
Secar de la Real,  on aquesta cobertura és més extensa i on es fomentaran i 
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milloraran les activitats agràries. La creació de zones verdes en els entorns de 
Son Reus, també permetrà revaloritzar l’estructura rural de l’àmbit delimitat i del 
seu entorn. És un efecte sinèrgic perquè la conservació dels usos actuals permet 
mantenir-ne el paisatge, la fauna, sorolls,... 

• Millora  de dotació  d’espais  lliures  per  la  creació  d’un sistema de zona verda 
entorn al torrent de Bunyola, diverses zones verdes i pantalles verdes al voltant 
de les infraestructures i equipaments. 

• L’increment de zones verdes incideix favorablement en la qualitat de vida dels 
veïns   de l’àmbit  (Palmanyola, el Secar de la Real). En el cas del torrent de 
Bunyola, també impacta favorablement sobre el risc d’inundació associat.

• Millora de la dotació d’espais d’oci i educació als entorns de la Real, ja que es 
preveu la reserva de sòl per a destinar-lo a aquests equipaments.

• Tractament més adequat del risc d’inundació associat al torrent de Bunyola ja 
que quedarà inscrit en una zona verda. 

• Major protecció dels elements patrimonials situats en els àmbits afectats. Es crea 
una zona de protecció etnològica al voltant del Monestir de Sant Bernat de la 
Real  i  del  sistema  hidràulic  islàmic  que  el  travessa.  A  Son  Reus  es  volen 
recuperar els elements etnològics preexistents.

• Elevada acceptabilitat social del projecte. La presència dels grans equipaments i 
infraestructures ha estat motiu de queixa pels veïns de les zones afectades. Per 
això és d’esperar que la presa de mesures per minorar els impactes contribueixi 
a calmar els ànims i sigui vista amb bons ulls per la població dels nuclis afectats i 
de Mallorca en general.

MESURES PREVISTES  
Les fitxes de les AIP simplement concreten els objectius i detallen les línies d’actuació 
que s’han de seguir  en aquests àmbits.  Atenent  als  problemes ambientals  que es 
troben en aquests àmbits, es proposen les següents mesures que s’haurien d’incloure 
al Pla Especial:

AIP III Connexió Palma - Marratxí

- El corredor verd quan es dissenyi al voltant del torrent Gros hauria de conservar 
en les millors condicions possibles la vegetació corresponent a l’hàbitat Nicotiano 
glaucae – Ricinion communis.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han de ser autòctones i han de 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

- Que  se  adeqüin  les  zones  més  degradades  amb  presència  d’activitats  no 
compatibles amb els usos residencials del sòl urbà i els agraris del sòl rústic. 
Tractament adequat per a activitats com per exemple deixalleries i altres amb 
l’objecte de millorar la qualitat paisatgística d’aquestes zones.

- Que es tengui en consideració l’existència de la zona inundable del torrent Gros 
a l’hora d’ordenar l’AIP, introduint mesures que redueixin el risc d’inundació i les 
possibles afeccions a la població.

AIP IV   Connexió Son Servera – Sant Llorenç  

- Que s’introdueixin mesures per a la conservació dels hàbitats naturals presents 
cap al sud de l’ART en contacte amb l’ANEI núm. 18 de la Punta de n’Amer.
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- Que s’incloguin mesures d’autoprotecció contra risc d’incendi en els espais que 
tenen risc mitjà segons la cartografia de l’INFOBAL.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han de ser autòctones i han de 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

AIP V   Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia  

- Que s’introdueixin mesures per a potenciar l’estalvi en el consum d’aigua en el 
parc d’empreses i en els equipaments, com reutilització d’aigües grises, cisternes 
amb dispositius per economitzar l’aigua, aljubs que permetin la recollida d’aigües 
pluvials...

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
haurien  de  consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar 
d’aigües depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del 
recurs.

- Que les edificacions estiguin condicionades per poder fer recollida selectiva.

- Que  es  prevegin  mesures  d’estalvi  d’energia  o  d’utilització  d’energies 
alternatives. Per exemple, instal·lar plaques solars per escalfar l’aigua sanitària. 
Dissenyar els edificis per a potenciar la captació de radiació solar i minimitzar les 
pèrdues de calor i per propiciar mecanismes de ventilació i refrigeració natural 
quan les circumstàncies ho requereixin.

AIP I entorns del Secar de la Real i AIP II entorns de Son Reus

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

2.5 REDUCCIÓ DE LES HECTÀREES DE CREIXEMENT 
JUSTIFICACIÓ
La retallada de les ART implica una reducció important de les hectàrees previstes de 
creixement,  així  i  segons es reflecteix a la taula següent produeix una reducció de 
465,26 ha. En els municipis afectats es preveien en el PTM de 2004 633,74 ha, mentre 
que en la modificació núm. 2 se’n preveuen només 168,48 ha.

Municipi Ha ART/R-D
 Vigent

Ha ART/R-D
Proposada

Reducció Ha Supressió de 
les ART

Alcúdia 39,00 15,43 23,57 10.2,10.4,10,6
Calvià 99,06 52,82 46,24 8.2, 8.3, 8.4
Campos 77,62 2,00 75,62 10.3 i 10.5
Capdepera 24,04 7,21 16,83 8.8
Felanitx 7,13 2,14 4,99 8.11
Llucmajor 109,84 14,23 95,61 8.13 i 10.9
Marratxí 37,00 5,00 32 10.6
Palma 111,67 24,40 87,27 8.1 i 8.12
Pollença 22,10 13,38 8,72 8.6 i 10.1
Sant Llorenç 21,34 6,40 14,94 8.9 i 8.10
Santa Margalida 24,87 7,46 17,41 8.7
Santanyí 17,87 5,36 12,51 8.11
Sóller 9,57 2,87 6,7 8.5
Son Servera 32,63 9,78 22,85 8.9
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La reducció de les hectàrees de creixement  queda justificada per  la  magnitud i  la 
naturalesa dels efectes que se’n desprenen. 

La reducció és menor que la prevista a l’aprovació inicial de la modificació puntual, 
pels  ajustaments  que  s’han  realitzats  arran  de  les  al·legacions  realitzades  pels 
diferents ajuntaments.

Per una altra costat, al municipi de Selva, s’ha produït un ajustament del límit de sòl 
urbà,  arran  també  d’una  al·legació  de  l’Ajuntament,  que  ha  implicat  un  lleuger 
increment del creixement no vinculat a àrees de reconversió, aquest increment és de 
0,84 ha. 

Per tant, en total es produeix una reducció global de creixements de 464,42 ha.

EFECTES
La majoria dels efectes són positius, sobretot des del punt de vista mediambiental, 
atesa la reducció d’hectàrees de creixement previstes i la conseqüent disminució de 
places residencials i turístiques. Els principals efectes positius són: 

• Manteniment  de  les  condicions  naturals,  rurals  i  paisatgístiques  de  les 
superfícies de creixement que finalment no es transformaran en usos urbans. És 
un  efecte  sinèrgic  perquè  la  conservació  de  les  condicions  actuals  permet 
mantenir-ne el paisatge, la flora, la fauna, sorolls,...

• Manteniment  de les condicions  de confort  sonor  i  de les emissions de pols  i 
partícules a l’atmosfera. El fet que no s’executin noves edificacions serà positiu 
perquè no es produiran els renous típics de la fase de construcció ni tampoc la 
presència  de  pols  i  partícules  en  suspensió.  També s’eviten  els  renous  i  la 
contaminació atmosfèrica que anirien associats a la posada en funcionament. 

• Disminució de les expectatives de consum de recursos naturals per la reducció 
dels  creixements  vinculats.  En  primer  lloc,  es  redueixen  les  expectatives  de 
consum d’aigua  en relació  a si  es mantinguessin  les ART.  Aquesta reducció 
beneficiarà l’estat del recurs, tant quantitativament com qualitativament. 

També  en  aquest  sentit  es  pot  parlar  d’un  descens  de  les  expectatives  de 
producció d’aigües residuals  que anirien a parar als sistemes de sanejament. 
S’han de considerar també com efectes positius derivats d’aquest descens de la 
capacitat de població un descens de les expectatives de consum d’energia i de 
la producció de residus. Estam parlant sempre en referència a l’ordenació vigent, 
no respecte a la situació actual de consum i producció, que es mantendrà.

Com efecte negatiu destaca: 

• La disminució de les expectatives econòmiques per la reducció dels creixements. 
La no execució dels creixements pot suposar una reducció de les expectatives 
econòmiques d’aquelles activitats relacionades, de manera directa o indirecta, 
amb la construcció. També d’aquelles altres activitats (comerços, bars, … ) que 
una vegada executats els creixements s’hi instal·lessin. 

2.6 TRACTAMENT ESPECÍFIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE SA RÀPITA
JUSTIFICACIÓ
Atenent a les especials  circumstàncies urbanístiques d’aquest  municipi,  es proposa 
que es pugui desenvolupar un creixement urbanístic limitat en el nucli de sa Ràpita, 
destinat  a  l’oferta  turística  de  màxima  qualitat  (4  o  5  estrelles),  en  el  marc  de 
l’ordenació que proposi el planejament general municipal. També es podrà afavorir la 

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     16



CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

implantació  d’equipaments  de  tipus  esportiu,  cultural,  de  turisme  de  natura  i  de 
balnearis. En cap cas s’acceptarà un increment de nou sòl residencial en aquest nucli. 
Pel que fa aquest punt s’ha produït una lleugera modificació respecte al que s’havia 
previst a l’aprovació inicial. S’ha hagut de corregir una errada que implica recuperar  el 
sector TM – II Son Durí, que s’havia tret a l’aprovació inicial. Per aquest motiu també 
s’ajusta novament el creixement destinat a operacions del POOT a la baixa. Passant 
de 12 ha a 2.

Aquesta proposta incideix en la modificació de la norma 6 pel que fa a la limitació del 
creixement possible destinat a operacions de reserva i/o dotacionals relacionades amb 
el POOT pel que fa a la seva assignació al municipi de Campos, establint la superfície 
de 2 Hectàrees com extensió màxima destinada a tal fi. Per tant, en comparació amb 
les Hectàrees de creixement  vinculat  a ART i  RD que preveu la  normativa vigent, 
s’aprecia un notable descens del creixement permès (de 75,62 Ha). 

En qualsevol cas no es podrà superar el límit de 2.100 places turístiques a sa Ràpita. 
Tenint en compte que ja n’hi ha 958 de previstes en el planejament vigent, el marge de 
creixement  que queda és de 1.142 places turístiques.  Es tracta d’una reducció del 
volum de places previstes respecte del planejament vigent.

EFECTES
Malgrat la desaparició de les ART 10.3 i 10.5, es proposa que es pugui desenvolupar 
un creixement urbanístic limitat en el nucli de sa Ràpita, destinat a l’oferta turística de 
qualitat.

De totes maneres, s’ha de matisar que, en qualsevol cas, el creixement és molt menor 
que el que es preveia amb anterioritat a la present modificació (75,62 ha menys de 
creixement)  i  els  efectes  de  la  reducció  d’expectatives  de  creixement  han  estat 
estudiades en apartats anteriors.

Es difereix la responsabilitat de l’ordenament d’aquest nucli al planejament municipal, 
que serà el  que haurà  de decidir  executar  o no l’aprofitament  que li  dóna el  PTI. 
Correspondrà, per tant, a l’Ajuntament, quan adapti les NS al PTM, avaluar els efectes 
concrets que el creixement pot tenir sobre el medi. 

A mode no exhaustiu, s’inclouen els potencials efectes que un creixement en aquest 
sector pot comportar i que l’ISA de l’Adaptació haurà de tenir en compte:

• Substitució d’usos naturals i agraris per usos urbans.

• Contaminació acústica i atmosfèrica, durant la fase de les obres i quan es posi 
en funcionament.

• Efectes sobre la flora i fauna. En els espais protegits propers hi ha d’hàbitats 
prioritaris  i  taxons  de  la  Directiva  92/43/CE,  i  també espècies  i  subespècies 
endèmiques. És especialment rellevant el seu interès ornitològic.

• Afecció a espais naturals protegits, per la seva proximitat a l’ANEI, LIC i ZEPA 
des Trenc – Salobrar de Campos.

• Increment de la capacitat de població i del consum de recursos. Pressió humana 
sobre el territori afectat pel creixement i sobre les platges properes.

• Reducció de la qualitat paisatgística intrínseca i extrínseca.

• Possible afecció a una àrea de risc d’incendi forestal alt i de risc d’inundació.

• Beneficis per a les activitat econòmiques relacionades amb la construcció i per al 
turisme de qualitat.
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MESURES PROPOSADES
Pel que fa al  nucli  de sa Ràpita,  tot  i  reduir-se el  creixement previst  i  no conèixer 
encara  els  detalls  del  creixement  que  s’efectuarà,  també  s’ha  cregut  convenient 
introduir un seguit de mesures que l’Adaptació de les NS al PTM haurà de tenir en 
compte:

- Que no s’ocupin, ni tan sols de forma provisional, sòls subjectes a  règims de 
protecció especial.

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

- Que als establiments turístics que es construeixin es prevegin mesures d’estalvi 
d’aigua,  com  reutilització  d’aigües  grises,  cisternes  amb  dispositius  per 
economitzar  l’aigua,  recol·lecció  de les  aigües de les teulades per  a la  seva 
posterior reutilització en regs o neteges i previsió d’un aljub a la parcel·la que 
permeti la recollida d’aigües pluvials per a usos no potables...

- Que els nous establiments turístics estiguin condicionats per poder fer recollida 
selectiva,  amb  espai  suficient  per  ubicar  contenidors  pels  diferents  tipus  de 
residus.

- Que  es  prevegin  mesures  en  els  establiments  turístics  d’estalvi  d’energia  o 
d’utilització  d’energies  alternatives.  Per  exemple,  instal·lar  plaques  solars  per 
escalfar l’aigua sanitària.  Dissenyar els edificis per a potenciar la captació de 
radiació solar i minimitzar les pèrdues de calor i per propiciar mecanismes de 
ventilació i refrigeració natural quan les circumstàncies el requereixin.

- Plantejar  la  posició  dels  edificis  en  funció  del  microclima,  la  insolació,  la 
contaminació acústica, la ventilació i tots els paràmetres que puguin incrementar 
el potencial d’estalvi energètic i de disminució de la contaminació. Desenvolupar 
solucions bioclimàtiques basades en estudis arquitectònics detallats.

- Instal·lar plaques solars per a l’enllumenat. Estudi de localització de faroles en 
els  punts  necessaris.  Estudiar  energies  poc  contaminants  i  de  baix  preu  i 
enllumenat de baixa intensitat i consum.

- Segons la ubicació del creixement, per minorar l’impacte visual es proposa que 
es  creïn  zones  enjardinades  a  les  àrees  amb  més  intervisibilitat.  Una  altra 
mesura  a  prendre  és  l’establiment  d’una  filera  d’arbres  que  en  disminueixi 
l’impacte visual. 

- Les noves edificacions haurien de complir determinats paràmetres d’adaptació a 
l’entorn, com són l’ús de materials, colors i estructures tradicionals.

- S’aconsella la prohibició de soterranis a aquelles zones de risc d’inundació. 

- Que s’incloguin mesures d’autoprotecció contra risc d’incendi en els espais que 
tenen risc elevat d’incendi segons la cartografia de l’INFOBAL.

2.7 MESURES AMBIENTALS INCORPORADES
L’Informe  de  Sostenibilitat  Ambiental  incloïa  en  el  seu  capítol  8  les  mesures 
correctores que s’han d’introduir en el  pla amb l’objecte de corregir els problemes 
ambientals que s’han detectat. En els propers paràgrafs s’avaluarà quin ha estat el 
tractament d’aquestes mesures en la Modificació, es detallaran aquelles mesures que 
s’han integrat i la manera en què s’han integrat.
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Atenent als problemes ambientals que es troben en aquests àmbits, es proposen les 
següents mesures que s’haurien d’incloure al Pla Especial, i que queden incorporades 
de manera genèrica a les fitxes corresponents d’AIP del PTI. 

AIP III Connexió Palma - Marratxí

- El corredor verd al voltant del torrent Gros hauria de conservar en les millors 
condicions possibles la vegetació corresponent a l’hàbitat  Nicotiano glaucae – 
Ricinion communis.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han de ser autòctones i han de 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

- Que  se  adeqüin  les  zones  més  degradades  amb  presència  d’activitats  no 
compatibles amb els usos residencials del sòl urbà i els agraris del sòl rústic. 
Tractament adequat per a activitats com per exemple deixalleries i altres amb 
l’objecte de millorar la qualitat paisatgística d’aquestes zones.

- Que es tengui en consideració l’existència de la zona inundable del torrent Gros 
a l’hora d’ordenar l’AIP, introduint mesures que redueixin el risc d’inundació i les 
possibles afeccions a la població.

AIP IV   Connexió Son Servera – Sant Llorenç  

- Que s’introdueixin mesures per a la conservació dels hàbitats naturals presents 
cap al sud de l’ART en contacte amb l’ANEI núm. 18 de la Punta de n’Amer.

- Que s’incloguin mesures d’autoprotecció contra risc d’incendi en els espais que 
tenen risc mitjà segons la cartografia de l’INFOBAL.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han de ser autòctones i han de 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

AIP V   Antiga Central Tèrmica d’Alcúdia  

- Que s’introdueixin mesures per a potenciar l’estalvi en el consum d’aigua en el 
parc d’empreses i en els equipaments, com reutilització d’aigües grises, cisternes 
amb dispositius per economitzar l’aigua, aljubs que permetin la recollida d’aigües 
pluvials...

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
haurien  de  consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar 
d’aigües depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del 
recurs.

- Que les edificacions estiguin condicionades per poder fer recollida selectiva.

- Que  es  prevegin  mesures  d’estalvi  d’energia  o  d’utilització  d’energies 
alternatives. Per exemple, instal·lar plaques solars per escalfar l’aigua sanitària. 
Dissenyar els edificis per a potenciar la captació de radiació solar i minimitzar les 
pèrdues de calor i per propiciar mecanismes de ventilació i refrigeració natural 
quan les circumstàncies ho requereixin.

AIP I entorns del Secar de la Real i AIP II entorns de Son Reus

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.
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Pel que fa al  nucli  de sa Ràpita,  tot  i  reduir-se el  creixement previst  i  no conèixer 
encara  els  detalls  del  creixement  que  s’efectuarà,  també  s’ha  cregut  convenient 
introduir un seguit de mesures que l’Adaptació de les NS al PTM haurà de tenir en 
compte. S’han incorporat les mesures a la disposició addicional vuitena de caràcter 
general pel nucli de sa Ràpita.

Sa Ràpita

- Que no s’ocupin, ni tan sols de forma provisional, sòls subjectes a  règims de 
protecció especial.

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  haurien  de  ser  autòctones  i 
consumir  poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües 
depurades i s’ha de comptar amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

- Que als establiments turístics que es construeixin es prevegin mesures d’estalvi 
d’aigua,  com  reutilització  d’aigües  grises,  cisternes  amb  dispositius  per 
economitzar  l’aigua,  recol·lecció  de les  aigües de les teulades per  a la  seva 
posterior reutilització en regs o neteges i previsió d’un aljub a la parcel·la que 
permeti la recollida d’aigües pluvials per a usos no potables...

- Que els nous establiments turístics estiguin condicionats per poder fer recollida 
selectiva,  amb  espai  suficient  per  ubicar  contenidors  pels  diferents  tipus  de 
residus.

- Que  es  prevegin  mesures  en  els  establiments  turístics  d’estalvi  d’energia  o 
d’utilització  d’energies  alternatives.  Per  exemple,  instal·lar  plaques  solars  per 
escalfar l’aigua sanitària.  Dissenyar els edificis per a potenciar la captació de 
radiació solar i minimitzar les pèrdues de calor i per propiciar mecanismes de 
ventilació i refrigeració natural quan les circumstàncies el requereixin.

- Plantejar  la  posició  dels  edificis  en  funció  del  microclima,  la  insolació,  la 
contaminació acústica, la ventilació i tots els paràmetres que puguin incrementar 
el potencial d’estalvi energètic i de disminució de la contaminació. Desenvolupar 
solucions bioclimàtiques basades en estudis arquitectònics detallats.

- Instal·lar plaques solars per a l’enllumenat. Estudi de localització de faroles en 
els  punts  necessaris.  Estudiar  energies  poc  contaminants  i  de  baix  preu  i 
enllumenat de baixa intensitat i consum.

- Segons la ubicació del creixement, per minorar l’impacte visual es proposa que 
es  creïn  zones  enjardinades  a  les  àrees  amb  més  intervisibilitat.  Una  altra 
mesura  a  prendre  és  l’establiment  d’una  filera  d’arbres  que  en  disminueixi 
l’impacte visual. 

- Les noves edificacions haurien de complir determinats paràmetres d’adaptació a 
l’entorn, com són l’ús de materials, colors i estructures tradicionals.

- S’aconsella la prohibició de soterranis a aquelles zones de risc d’inundació. 

- Que s’incloguin mesures d’autoprotecció contra risc d’incendi en els espais que 
tenen risc elevat d’incendi segons la cartografia de l’INFOBAL.

Tot seguit s’inclou la redacció de la disposició addicional 8 en el punt en què s’inclouen 
les mesures ambientals:

“3.  Per  a les  zones de nou desenvolupament  urbanístic  es tindran en compte les  
següents mesures d’adequació a l’ambient:

- Es crearan àrees enjardinades en les principals zones arbrades existents i en  
les  àrees  de  major  intervisibilitat.  S’hi  utilitzaran  preferentment  espècies  
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vegetals  autòctones  amb  baix  consum  d’aigua  i  sistemes  de  reg  de  baix  
consum.

- Com  a  mínim  el  40%  del  terreny  no  ocupat  per  l’edificació  ni  les  
infraestructures o vials serà permeable.

- Es mantindran els cursos d’aigua existents en el seu estat natural, adoptant les  
mesures preventives necessàries contra els riscos d’inundació d’acord amb el  
seu règim hidràulic.

- S’incorporaran  paràmetres  d’adequació  visual  de  les  edificacions  i  
instal·lacions per tal de minimitzar el seu impacte paisatgístic.

- En el disseny de les edificacions i altres instal·lacions s’aplicaran les mesures  
bioclimàtiques contingudes a la norma 42 d’aquest Pla.

- S’adoptaran com a mínim les mesures preventives de la contaminació lumínica  
i acústica descrites a les normes 44 i 45 d’aquest Pla.

- Si  n’és  el  cas es procurarà l’harmonització  de les actuacions d’urbanització  
amb  els  sòls  rústics  confrontants,  incorporant  mesures  de  protecció,  
accessibilitat i educació ambiental en relació als espais naturals protegits.”
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3 ANÀLISI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA
A la reunió de la comissió permanent de la CBMA celebrada el 27 d’abril de 2010 es 
va  decidir  quins  eren  els  principals  aspectes  a  tractar  per  l’ISA  de  la  Modificació 
número 2 del Pla Territorial de Mallorca i de l’Adaptació al PTM. Per tot plegat, i partint 
de l’informe tècnic de la CBMA emès a la data esmentada, es va procedir a l’inici del 
procés d’Avaluació Ambiental  Estratègica que ha passat per les següents etapes o 
fases:

Redacció del corresponent Informe de Sostenibilitat Ambiental. La redacció d’aquest 
informe es va fer atenent a l’abast de l’ISA definit a l’informe tècnic de la CBMA i a 
l’article 87 de contingut de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental de la Llei 11/2006. En 
aquest informe es varen detectar els principals efectes derivats de la Modificació.

Una vegada elaborat aquest informe, es va aprovar inicialment en un ple del Consell 
Insular de Mallorca el 3 de juny de 2010 (BOIB de 15 de juny de 2010). L’endemà de la 
seva publicació en el BOIB es va iniciar el corresponent període de consultes de 45 
dies  hàbils  que  determina  l’article  89  de  la  Llei  11/2006.  El  Pla  i  l’Informe  de 
Sostenibilitat  es  varen  enviar  a  les  següents  administracions  públiques  perquè 
emetessin el seu informe en el termini de 45 dies:

Administració Departament Dirigit a Rebuts

Govern de les Illes Balears Conselleria de Presidència
Direcció  General  d'Agricultura  i 
Desenvolupament Rural Sí

Govern de les Illes Balears Conselleria d'Economia i Hisenda

Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat
Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears Sí

Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat Direcció General de Biodiversitat
Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat Xarxa Natura 2000
Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat Serveis Ferroviaris de Mallorca
Govern de les Illes Balears Conselleria de Medi Ambient i Mobilitat Direcció General de Recursos Hídrics
Govern de les Illes Balears Conselleria de Turisme i Treball Sí
Govern de les Illes Balears Conselleria d'Educació i Cultura

Govern de les Illes Balears
Conselleria  d'Afers  Socials,  Promoció  i 
Immigració Sí

Govern de les Illes Balears Conselleria de Salut i Consum
Direcció  General  de  Planificació  i 
Finançament Sí

Govern de les Illes Balears Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques Ports de les Illes Balears Sí
Govern de les Illes Balears Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques ABAQUA
Govern de les Illes Balears Conselleria de Comerç, Indústria i Energia Direcció General de Comerç Sí
Govern de les Illes Balears Conselleria de Comerç, Indústria i Energia Direcció General d'Energia

Govern de les Illes Balears Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia
Direcció  General  de  Tecnologia  i 
Comunicacions

Administració General de l'EstatDelegació del Govern Central
Direcció  General  d'Aviació  Civil 
(Ministeri de Foment) Sí

Administració General de l'EstatDemarcació de Costes Sí
Administració General de l'EstatAutoridad Portuària de Balears Sí
Administració General de l'EstatAENA - Aeropuerto de Palma de Mallorca Sí
Consell de Mallorca Departament de Medi Ambient Direcció Insular de Medi Ambient Sí
Consell de Mallorca Departament de Medi Ambient Direcció Insular de Gestió de Residus

Consell de Mallorca
Departament  d'Hisenda,  Obres Públiques  i 
Innovació Direcció Insular de Carreteres Sí

Consell de Mallorca Departament de Cultura i Patrimoni Direcció Insular de Patrimoni Històric
Administració corporativa Col·legi Oficial d'Arquitectes Sí
Administració corporativa Col·legi Oficial de Geògrafs  

Administració corporativa
Col·legi  d'enginyers  de  Camins,  Canals  i 
Ports  Sí

Administració corporativa Col·legi d'Avocats de les Illes Balears
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Ens supramunicipals
Federació  d'Entitats  Locals  de  les  Illes 
Balears

Ens supramunicipals Consorci Platja de Palma
Ens supramunicipals Mancomunitat des Raiguer
Ens supramunicipals Mancomunitat Es Migjorn
Ens supramunicipals Mancomunitat Nord
Ens supramunicipals Mancomunitat Tramuntana
Ens supramunicipals Mancomunitat Sud
Ajuntaments Ajuntament d' Alaró
Ajuntaments Ajuntament d'Alcúdia Sí
Ajuntaments Ajuntament d'Algaida
Ajuntaments Ajuntament d' Andratx
Ajuntaments Ajuntament d'Ariany
Ajuntaments Ajuntament d'Artà
Ajuntaments Ajuntament de Banyalbufar
Ajuntaments Ajuntament de Binissalem
Ajuntaments Ajuntament de Búger
Ajuntaments Ajuntament de Bunyola Sí
Ajuntaments Ajuntament de Calvià Sí
Ajuntaments Ajuntament de Campanet
Ajuntaments Ajuntament de Campos Sí
Ajuntaments Ajuntament de Capdepera
Ajuntaments Ajuntament de Consell
Ajuntaments Ajuntament de Costitx
Ajuntaments Ajuntament de Deià
Ajuntaments Ajuntament d'Escorca
Ajuntaments Ajuntament d'Esporles
Ajuntaments Ajuntament d'Estellencs
Ajuntaments Ajuntament de Felanitx
Ajuntaments Ajuntament de Fornalutx
Ajuntaments Ajuntament de Inca
Ajuntaments Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntaments Ajuntament de Lloseta Sí
Ajuntaments Ajuntament de Llubí
Ajuntaments Ajuntament de Llucmajor
Ajuntaments Ajuntament de Manacor
Ajuntaments Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntaments Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntaments Ajuntament de Marratxi Sí
Ajuntaments Ajuntament de Montuïri
Ajuntaments Ajuntament de Muro
Ajuntaments Ajuntament de Palma Sí
Ajuntaments Ajuntament de Petra
Ajuntaments Ajuntament de Pollença Sí
Ajuntaments Ajuntament de Porreres
Ajuntaments Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntaments Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntaments Ajuntament de Sant Joan
Ajuntaments Ajuntament de Sant Llorenç
Ajuntaments Ajuntament de Santa Eugènia
Ajuntaments Ajuntament de Santa Margalida
Ajuntaments Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntaments Ajuntament de Santanyí
Ajuntaments Ajuntament de Selva Sí
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Ajuntaments Ajuntament de Sencelles
Ajuntaments Ajuntament de Ses Salines
Ajuntaments Ajuntament de Sineu
Ajuntaments Ajuntament de Sóller Sí
Ajuntaments Ajuntament de Son Servera
Ajuntaments Ajuntament de Valldemossa
Ajuntaments Ajuntament de Vilafranca de Bonany

A part d’aquests administracions també es varen consultar altres entitats i agrupacions 
segons el previst al document de referència de la CMAIB. S’adjunta un certificat del 
Consell de les administracions consultades.

Una vegada rebuts els informes corresponents, que apareixen assenyalats a la taula 
anterior, es procedeix a redactar el present document de  Memòria Ambiental, amb 
l’objecte de valorar la integració dels aspectes ambientals en la proposta de pla. 

Es pot argumentar que el present procés d’avaluació ambiental estratègica ha servit 
per incloure les mesures ambientals detallades a l’ISA i al primer capítol d’aquesta 
memòria i per comprovar que la Modificació es fa de manera que els efectes negatius 
sobre el medi natural siguin els mínims possibles.
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4 AVALUACIÓ  DEL RESULTAT  DE LES CONSULTES REALITZADES  I 
COM S’HAN PRES EN CONSIDERACIÓ

A data de 3 de juny de 2010, i tal com ja s’ha vingut exposant a capítols anteriors, es 
va prendre l’acord del ple del Consell pel qual s’aprovava inicialment la Modificació 
número  2  del  Pla  Territorial  Insular  de  Mallorca.  La  fase  de  consulta  de  tota  la 
documentació del Pla i de l’Informe de Sostenibilitat Ambiental s’inicià l’endemà de la 
seva publicació al BOIB (15 de juny).  Aquesta fase de consulta va ser de dos mesos. 
A més, es va enviar a les administracions afectades, definides a l’apartat anterior, la 
documentació  corresponent  a  la  Modificació  núm.  2  del  PTM  i  a  l’informe  de 
sostenibilitat ambiental, perquè en el termini de 45 dies n’emetessin un informe. 

 “Article 89
Fase de consulta
1. L’òrgan promotor ha de posar a disposició del públic el projecte de pla o programa i  
l’informe de sostenibilitat ambiental, i s’han de sotmetre a la consulta dels òrgans i de 
les entitats públiques que estableixi la legislació substantiva o sectorial aplicable, així  
com de les  administracions  públiques  afectades,  el  públic  interessat  i,  en  tot  cas,  
l’òrgan  ambiental,  que  disposaran  d’un  termini  mínim  de  quaranta-cinc  dies  per  
examinar-los i formular-hi observacions. Un cop transcorregut el dit termini sense que  
s’hi formulin observacions, el procediment podrà continuar.

2. Les entitats locals consultades podran incorporar un pronunciament exprés sobre la  
sostenibilitat del pla o programa.”

Finalitzat el termini de consulta, s’han presentat els informes que s’ha assenyalat a la 
taula del punt anterior amb les pertinents prescripcions. 

La  resta  d’administracions  afectades  no  han  contestat  a  la  consulta  realitzada  en 
relació a la Modificació número 2 del Pla Territorial de Mallorca i, per tant, segons el 
que preveu l’article 89 el procediment pot continuar. 

A continuació se mostra en detall com s’han tingut en compte els informes que afecten 
directament a l’AAE, a partir dels diferents informes de les administracions pertinents:

4.1 INFORME  DE  LA  CONSELLERIA   D’AFERS  SOCIALS,  PROMOCIÓ  I 
IMMIGRACIÓ

No s’afecta a les competències d’aquesta Conselleria i no es fa cap suggeriment en 
relació al tràmit de consulta ambiental.

4.2 INFORME  DE  L’AUTORITAT  PORTUÀRIA  DE  BALEARS  DE 
L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT

S’ha rebut l’informe de l’autoritat portuària de data de 30 de juliol 2010.

Segons l’informe les  noves determinacions previstes  per  a l’AIP-V,  que substitueix 
l’anterior ART 10.2, poden ser compatibles amb les que contempla el Pla d’Utilització 
dels  Espais  Portuaris.   Per  altra  part,  la  pròpia  AIP-V  expressament  preveu  la 
“regulació de la zona portuària”, que no és altra cosa que la redefinició del “límit de la 
zona  de  servei  del  port”  amb  les  condicions  actuals  de  tràfic  i  de  tecnologia 
d’explotació portuària, essent la present conjuntura – amb la creació de la nova AIP 
que té en compte el port – favorable a la remoció dels obstacles que s’han presentat 
per a definir la zona de servei del port i a la culminació, en el seu cas, de la tramitació 
definitiva del Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del Port d’Alcúdia. 
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Per tot això cal informar favorablement de la Modificació, però no sense assenyalar 
expressament les  quatre condicions  exposades per al  Pla Especial  que haurà de 
desenvolupar  l’AIP-V  (provinents  de  la  proposta  d’adquisició  a  GESA  de  dues 
parcel·les de 12.084 m2 i 1.320 m2):

1. El repartiment de l’edificabilitat de 0,3 m2/m2 que té assignat el terreny del total  
recinte de GESA (de 7,22 Ha segons la fitxa tècnica de l’actual AIP-V) s’hauria de  
distribuir, com a mínim, proporcionalment a la superfície d’aquesta parcel·la que  
és de 12.084 m2, mantenint en ella aquesta determinació. 
2. El límit de la parcel·la a la part del port coincidirà amb el de les parcel·les ja  
adquirides per GESA per l’Autoritat  Portuària per  a la seva incorporació a la  
zona de servei del port. 
3. Es definirà un accés específic per a la resta de la superfície objecte del Pla  
Especial, és a dir, per la part nord i est, de manera que no incideixi a través de la  
zona portuària ni per la franja i  parcel·la de 12.084 m2.
4. Els usos a contemplar en aquest instrument serien els indicats en l’article 94.1  
de la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de Règim Econòmic i de Prestació de  
Serveis dels Ports d’Interès General, per a l’ús complementari, en concret els  
propis  de  les  zones  d’actuació  logística  (ZAL)  per  a  transformació,  envàs  i  
distribució  de  mercaderies  operades  en  el  port,  el  dipòsit,  guarderia  i  
manteniment d’embarcacions menors (port  sec),  l’exposició i  comercialització  
de mercaderies desembarcades, etc. 
Amb l’objecte de comprovar la total coordinació del futur Pla Especial de l’AIP  
amb el Pla d’Utilització dels Espais Portuaris del Port d’Alcúdia, interessa que  
durant la tramitació d’aquest se sol·liciti un informe de l’Autoritat Portuària. 
Com  bé  es  desprèn  de  l’informe  d’aquesta  administració,  els  canvis  proposats 
afectarien directament el  Ple  especial  de l’AIP,  per  tant  les condicions  proposades 
s’haurien de considerar quan es fes el Pla especial que també haurà de ser objecte 
d’avaluació  ambiental  estratègica i  que en conseqüència,  i  a  la  fase de consultes, 
s’haurà  de  tornar  remetre  a  les  administracions  afectades,  entre  elles  la  Autoritat 
Portuària de les Illes Balears.

4.3 INFORME DE PORTS DE LES ILLES BALEARS
S’ha rebut l’informe de Ports de les Illes Balears de data de dia 18 d’agost de 2010. 

L’informe assenyala que les actuacions incloses en aquesta modificació puntual no 
afecten les instal·lacions portuàries de competència de la Comunitat Autònoma, per la 
qual cosa s’informa favorablement. 
Malgrat això, cal destacar que en la documentació gràfica no es defineixen els  
límits de la zona de servei portuària dels ports de Pollença, CN Arenal i CN sa  
Ràpita.  
Es  pren  nota  d’aquest  suggeriment  des  dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de Mallorca i  s’inclourà en motiu de la  propera revisió del  pla 
territorial que es dugui a terme. La intenció de la Modificació núm. 2 del pla no és fer 
una revisió exhaustiva del mateix sinó algunes modificacions puntuals concretes en 
certs àmbits. Els límits de les zones de servei portuàries que s’assenyalen a l’enunciat 
corresponen a les reflectides a tres plànols que s’han modificat com a conseqüència 
dels canvis introduïts en aquesta modificació, però hi ha moltes altres zones de servei 
portuàries en altres plànols que quedarien sense ser incorporades. Per aquest motiu 
es proposa que aquesta inclusió de zones de servei sigui exhaustiva i a la propera 
revisió del PTM.
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4.4 INFORME DE LA CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Des d’aquesta Conselleria s’informa favorablement a la Modificació número 2 del PTM. 

4.5 INFORME  DE  LA  DIRECCIÓ  DE  PLANIFICACIÓ  D’INFRAESTRUCTURES 
D’AENA

Des  d’Aeroports  Espanyols  i  Navegació  Aèria  se  sol·licita  al  Consell  Insular  de 
Mallorca que es consideri  el  contingut  del  seu informe. En relació  a la  Modificació 
Puntual número 2 del PTIM, AENA, com a entitat pública empresarial encarregada de 
la gestió dels aeroports d’interès general i en relació amb les seves competències fa 
les següents observacions:

- Els aeroports de Palma de Mallorca i de Mallorca – Son Bonet es troben  
ordenats  pels  seus  corresponents  Plans  Directors,  aprovats  per  Ordre  
Ministerial de 5 de setembre de 2001 (BOE núm. 221, de 14 de setembre) i  
Ordre  Ministerial  de  31  de  juliol  de  2001  (BOE  núm.  221,  de  14  de  
setembre),  que  delimiten  els  respectius  aeroports  i  les  seves  zones de  
servei. 
En base a això, tal com s’indicà en l’anterior informe de l’aprovació inicial  
de la modificació puntual del PTIM, de 2 de setembre de 2008, els aeroports  
de Palma de Mallorca i de Son Bonet han de quedar reflectits en els plànols  
del  PTIM  amb,  almenys,  la  delimitació  dels  àmbits  fixada  pels  seus  
respectius Plans Directors, per la seva qualificació com a Sistema General  
Aeroportuari  pels  planejaments  urbanístics  generals  municipals,  en  
compliment de l’article 166.2 de la Llei  13/1996,  de 30 de desembre,  de  
Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social. 
Segons  l’article  166.2  de  la  Llei  13/1996  i  l’article  8  del  Reial  Decret  
2591/1988, de 4 de desembre, sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès  
General  i  la  seva  Zona  de  Servei:  “Els  plans  generals  i  la  resta  
d’instruments generals d’ordenació urbana qualificaran els aeroports i la  
seva  zona  de  servei  coma  sistema  general  aeroportuari  i  no  podran  
incloure  determinacions  que  suposin  interferència  o  pertorbació  en  
l’exercici de les competències d’explotació aeroportuària.

- En relació amb les Servituds Aeronàutiques establertes,  basant-se en la  
Disposició  Addicional  Única  de  la  Llei  48/1960,  de  21  de  juliol,  de  
Navegació Aèria (BOE núm. 173,  de 23 de juliol),  modificada per la Llei  
55/1999, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i Ordre  
Social (BOE  núm. 312, de 30 de desembre), la modificació puntual núm. 2  
del  PTIM  ha  de  tenir  en  compte  totes  les  àrees  afectades  per  les  
disposicions aprovades (Decret 2038/1986, de 28 de juny, BOE núm. 237,  
de 3 d’octubre de 1986, corregit pel BOE núm. 289, de 3 de desembre de  
1986, per a l’Aeroport de Palma de Mallorca, i Reial Decret 296/1988, de 18  
de març, BOE núm. 82, de 5 d’abril de 1988, per a l’Aeroport de Son Bonet),  
no  permetent  que  cap  edificació,  estructura  o  objecte  sobrepassi  les  
superfícies limitadores que figuren en el plànol de les citades servituds. 
Les  construccions  o  instal·lacions  a  localitzar  en  espais  sotmesos  a  
servituds,  requereixen  la  resolució  favorable  de  l’Agència  Estatal  de  
Seguretat Aèria (AESA), del Ministeri de Foment, segons es determina en  
els  articles  29  i  30  del  Decret  584/1972,  de 9  d’agost,  i  el  Reial  Decret  
1541/2003, de 5 de desembre. 
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Addicionalment,  en  compliment  de  l’article  8  del  Decret  584/1972,  
l’execució  de  qualsevol  construcció  o  estructura  i  la  instal·lació  dels  
mitjans  necessaris  per  a  la  seva  construcció,  que  s’elevi  a  una  altura  
superior  als  100  metres  sobre  el  terreny,  com  ara  les  altures  dels  
aerogeneradors – incloses les seves pales – requerirà resolució favorable  
de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment. 

- La modificació puntual número 2 del PTIM ha de comptar amb l’informe  
vinculant  establert  en  la  Disposició Addicional  Segona del  Reial  Decret  
2591/1998, de 4 de desembre, d’Ordenació dels Aeroports d’Interès General  
i  la  seva  Zona  de  Servei,  que  és  competència  de  la  Direcció  General  
d’Aviació Civil del Ministeri de Foment. 

Es pren nota de les al·legacions fetes per aquest informe des dels serveis tècnics del 
Departament de Territori del Consell de Mallorca i s’inclouran en motiu de la propera 
revisió del pla territorial que es dugui a terme. La intenció de la Modificació núm. 2 del 
pla no és fer una revisió exhaustiva del mateix sinó algunes modificacions puntuals 
concretes en certs àmbits. Per aquest motiu es proposa que la delimitació dels àmbits 
dels  aeroports  fixada  pels  respectius  Plans  directors,  i  la  resta  de  condicionants 
s’incloguin a la propera revisió del PTM.

Cal assenyalar que cap dels dos aeroports està afectat per la Modificació. La zona 
8.12 no afecta la delimitació de l’aeroport de Son Sant Joan. La AIPIII (antiga ART 9.1) 
tampoc afecta l’aeroport de Son Bonet. 

4.6 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’AVIACIÓ CIVIL
Segons la Disposició Addicional segona del Reial Decret 2591/1998, sobre l’Ordenació 
dels  Aeroports  d’Interès  General  i  la  seva  Zona  de  Servei,   les  Administracions 
públiques  competents  en  matèria  d’ordenació  del  territori  i  urbanisme  remetran  al 
Ministeri  de  Foment,  abans  de  la  seva  aprovació  inicial,  les  modificacions  dels 
projectes  de plans  o  instruments  generals  d’ordenació  urbanística  que afectin  una 
zona de servei d’un aeroport d’interès general o als seus espais circumdants subjectes 
a  servituds  aeronàutiques  per  tal  que  el  Ministeri  de  Foment  informi  sobre  la 
qualificació de la zona de servei aeroportuària com a sistema general i sobre l’espai 
territorial afectat per les servituds i els usos que es pretenguin assignar a aquest espai. 

Aquest  informe  serà  de  caràcter  vinculant  en  allò  referent  a  l’exercici  de  les 
competències  exclusives  de  l’Estat.  En  el  supòsit  que  l’Administració  pública 
competent no acceptés les observacions formulades pel Ministeri, no es podrà procedir 
a l’aprovació definitiva dels plans o instruments urbanístics i territorials.

L’article 166 de la Llei 13/1996, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, 
estableix que els plans generals i la resta d’instruments generals d’ordenació urbana 
no podran incloure determinacions que suposin interferència o pertorbació en l’exercici 
de les competències d’explotació aeroportuària. 

Igualment,  en  l’article  63.4  de  la  Llei  55/99,  de  mesures  fiscals,  administratives  i 
d’ordre social, afegeix una disposició addicional a la Llei 48/60, sobre Navegació Aèria: 
El planejament territorial, l’urbanístic i qualssevol altres que ordenin els àmbits afectats  
per les servituds aeronàutiques, incloses les acústiques, ha d’incorporar les limitacions  
que  aquestes  imposen  a  les  determinacions  que  legalment  constitueixen  l’àmbit  
objectiu de cadascun dels instruments referits.

SISTEMA GENERAL AEROPORTUARI
Aeroport de Son Bonet. 
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S’ha  detectat  que  pot  existir  un  solapament  entre  l’àmbit  de  la  modificació  
puntual  i  la  zona  de  Servei  de  l’aeroport  de  Son  Bonet,  encara  que  en  el  
document d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 2 del PTIM no hi  
figura  delimitat  el  Sistema  General  de  l’Aeroport  de  Son  Bonet.  L’àrea  del  
Sistema General Aeroportuari ha de ser, com a mínim, la corresponent a la Zona  
de  Servei  Aeroportuària  que  figura  en  el  Pla  Director,  on  vénen  definits  els  
vèrtexs de la Zona de Servei Aeroportuària en coordenades UTM. La Modificació  
Puntual número 2 del PTIM s’haurà de modificar per a incloure les esmentades  
delimitacions perimetrals, almenys, en els terrenys objecte de l’àmbit de la seva  
competència. 
Aquesta  diferència  podria  donar  lloc  a  la  invasió  de  l’àrea  corresponent  al  
Sistema General Aeroportuari amb elements aliens a ell, com és el cas de les  
actuacions compreses dins d’”Infraestructures de Comunicació”, definides per  
la MP del Pla Territorial de Mallorca com a “PROPOSTA DIRECTIVA, ADDICIÓ  
D’UN CARRIL A L’AUTOPISTA/AUTOVIA”.
Les  infraestructures  de  comunicació  assenyalades  no  són  una  proposta  del  Pla 
territorial, sinó que es recullen del pla director sectorial de carreteres. Els àmbits de la 
modificació no afecten la Zona de Servei Aeroportuària.

Aeroport de Palma de Mallorca
S’ha  detectat  que  pot  existir  un  solapament  entre  l’àmbit  de  la  modificació  
puntual i la zona de Servei de l’aeroport de Palma de Mallorca, encara que en el  
document d’aprovació inicial de la Modificació Puntual número 2 del PTIM no hi  
figura  delimitat  el  Sistema  General  de  l’Aeroport  de  Son  Bonet.  L’àrea  del  
Sistema General Aeroportuari ha de ser, com a mínim, la corresponent a la Zona  
de  Servei  Aeroportuària  que  figura  en  el  Pla  Director,  on  vénen  definits  els  
vèrtexs de la Zona de Servei Aeroportuària en coordenades UTM. La Modificació  
Puntual número 2 del PTIM s’haurà de modificar per a incloure les esmentades  
delimitacions perimetrals, almenys, en els terrenys objecte de l’àmbit de la seva  
competència. 
Aquesta  diferència  podria  donar  lloc  a  la  invasió  de  l’àrea  corresponent  al  
Sistema General Aeroportuari amb elements aliens a ell, com és el cas de les  
actuacions compreses dins d’”Infraestructures de Comunicació”, definides per  
la MP del Pla Territorial de Mallorca com a “PROPOSTA DIRECTIVA, ADDICIÓ  
D’UN CARRIL A L’AUTOPISTA/AUTOVIA” i “PROPOSTA INDICATIVA, SISTEMA 
FERROVIARI, PROPOSTA COMPLEMENTÀRIA DE TREN LLEUGER”.
Les  infraestructures  de  comunicació  assenyalades  no  són  una  proposta  del  Pla 
territorial, sinó que es recullen d’altres plans. Els àmbits de la modificació no afecten la 
Zona de Servei Aeroportuària.

D’acord amb l’indicat a l’article 166 de la Llei  13/1996,  s’haurà de procedir  a  
adaptar la Modificació Puntual número 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca  
per tal de respectar el contingut i les determinacions dels Plans Directors dels  
Aeroports de Palma de Mallorca i  Son Bonet, eliminant aquelles disposicions  
que puguin suposar una interferència amb els usos relacionats amb l’explotació  
dels aeroports dins la Zona de Servei Aeroportuària. 
Per  tot  això,  la  Modificació  Puntual  número  2  s’haurà  de  modificar  per  a  
especificar que en l’àmbit del Sistema General Aeroportuari dels aeroports de  
Palma i Son Bonet, els usos admissibles seran exclusivament els previstos en la  
planificació aeroportuària i,  en general,  els necessaris  per a l’explotació dels  
aeroports. 
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Així  mateix,  la  Modificació  Puntual  número  2  del  Pla  Territorial  Insular  de  
Mallorca s’haurà de modificar doncs el perímetre que delimita l’àrea del Sistema  
General Aeroportuari ha de ser, com a mínim, el que figura com a zona de servei  
aeroportuària en els Plans Directors. 
Es pren nota de les al·legacions fetes per aquest informe des dels serveis tècnics del 
Departament de Territori del Consell de Mallorca i s’estudiarà la seva incorporació en 
motiu de la propera revisió del pla territorial que es dugui a terme. La intenció de la 
Modificació núm. 2 del pla no és fer una revisió exhaustiva del mateix sinó algunes 
modificacions puntuals concretes en certs àmbits. Per aquest motiu es proposa que la 
delimitació dels àmbits dels aeroports fixada pels respectius Plans directors, i la resta 
de condicionants s’incloguin a la propera revisió del PTM.

Cal assenyalar que cap dels dos aeroports està afectat per la Modificació. La zona 
8.12 no afecta la delimitació de l’aeroport de Son Sant Joan. La AIPIII (antiga ART 9.1) 
tampoc afecta l’aeroport de Son Bonet. 

AFECCIONS ACÚSTIQUES
No es consideren compatibles els usos residencials ni els dotacionals educatius  
o sanitaris en els terrenys afectats per corbes isòfones Leq dia = 60 dB (A). Amb  
l’objecte de delimitar aquestes corbes s’han tengut en compte les petjades de  
renou que figuren en els plans de Petjades de Renou incloses en el Pla Director,  
per als escenaris Actual i la configuració del Desenvolupament Previsible. 
Part de l’àmbit de la Modificació Puntual núm.  2 del Pla Territorial Insular de  
Mallorca  es  troba  dins  les  corbes  isòfones  i,  per  tant,  està  sotmès  a  les  
afeccions acústiques originades en l’operació de les aeronaus en l’Aeroport de  
Son Bonet. 
En els àmbits classificats com a sòl urbà consolidat i no consolidat afectats per  
la  petjada  sonora,  no  es  consideren  compatibles  les  modificacions  
urbanístiques que suposin un augment del número de persones afectades per  
als usos residencials ni  els dotacionals,  educatius o sanitaris,  essent  a més  
necessària, com a condició per a la concessió de llicències a les construccions 
(com habitatges, etc.) en la zona afectada la seva insonorització, d’acord amb el  
document bàsic DB-HR Protecció enfront al soroll del CTE, sense córrer el titular  
de l’Aeroport amb les despeses de la insonorització, indicant-se els esmentats  
requisits en les fitxes urbanístiques corresponents, com és el cas, entre d’altres,  
de part dels terrenys classificats com a “sòl urbà i urbanitzable o apte per a  
urbanitzar” ubicats al límit de l’àmbit AIP III ”Connexió Palma – Marratxí”, en el  
terme municipal de Marratxí. 
En els àmbits classificats com a sòl urbanitzable o apte per a urbanitzar afectats  
per la petjada sonora, no es consideren compatibles els usos residencials ni els  
dotacionals  educatius  o  sanitaris,  indicant-se  aquests  requisits  en  les  fitxes  
urbanístiques de desenvolupament corresponents, com és el cas, entre d’altres,  
de  part  dels  terrenys  qualificats  com  a  “sòl  urbà  i  urbanitzable  o  apte  per  
urbanitzable” ubicats al límit de l’àmbit AIP III “Connexió Palma – Marratxí”, en el  
terme municipal de Marratxí. 
Independentment de l’anterior, en el cas d’implantar construccions dins de les  
zones  afectades  per  la  petjada  de  renou,  a  més  de  correspondre  a  usos  
compatibles  amb  l’esmentada  afecció,  hauran  d’estar  convenientment  
insonoritzades  per  a  complir  amb  els  nivells  d’immissió  establerts  en  el  
document bàsic DB-HR Protecció enfront al renou del CTE, que estableix uns  
nivells Leq d’immissió de renou aeri, sense córrer el titular de l’aeroport amb les  
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despeses  de  la  insonorització.  Igualment,  convendria  que  es  fes  constar,  
mitjançant anotació en el corresponent Registre de la Propietat l’afecció sonora  
en els següents termes:
“Aquesta  finca  es  troba  en  una  zona  sotmesa  a  un  nivell  d’afecció  sonora  
produïda pel sobrevol d’aeronaus, procedents de les maniobres de les aeronaus  
que operen a l’Aeroport de Son Bonet, de fins a Leq dia = 60 dB (A) (Nivell sonor  
continu  expressat  en  decibels  escala  A  corresponent  a  la  mateixa  quantitat  
d’energia que el renou real variable considerat, en un punt determinat, durant tot  
el període diürn o nocturn)”.
En els àmbits classificats com a sòl rústic afectats per la petjada sonora, no es  
consideren  compatibles  les  noves  construccions  per  a  usos  residencials  o  
dotacionals  educatius  o  sanitaris,  ni  les  modificacions  urbanístiques,  que  
suposin  un  increment  del  nombre  de  persones  afectades  per  aquests  usos,  
indicant-se aquests requisits en les fitxes urbanístiques corresponents.  Entre  
els àmbits mencionats es troben els següents:

• Sòl  classificat  com  a  sòl  rústic  AT-C  al  límit  d’aquest  àmbit  AIP  III  
“Connexió Palma – Marratxí” en el terme municipal de Marratxí. 

• Sòl classificat com a sòl rústic AT-H, en el límit de l’àmbit AIP III “Connexió  
de Palma – Marratxí”, en els termes municipals de Palma i Marratxí.

• Sistema General Sòl Rústic en els termes municipals de Palma de Mallorca  
i Marratxí. 

Si  es  plantegés  la  legalització  d’edificacions  prèviament  existents  no  
emparades  per  llicència,  destinades  a  usos  residencials  o  dotacionals  
educatius  o  sanitaris,  que  es  trobin  en  terrenys  afectats  per  les  petjades  
sonores,  el  Pla General  ha de recollir  l’exigència de la seva insonorització  
d’acord amb el document bàsic DB-HR Protecció enfront al renou del CTE,  
sense  córrer  el  titular  de  l’aeroports  amb  les  despeses  d’aquesta  
insonorització,  indicant-se  aquests  requisits  en  les  fitxes  urbanístiques  
corresponents. 

A  la  modificació  núm.  2  del  PTM  no  es  preveu  cap  creixement,  al  contrari,  es 
redueixen les places. 

Es pren nota de les al·legacions fetes per aquest informe des dels serveis tècnics del 
Departament de Territori del Consell de Mallorca i s’estudiarà la seva incorporació en 
motiu de la propera revisió del pla territorial que es dugui a terme. La intenció de la 
Modificació núm. 2 del pla no és fer una revisió exhaustiva del mateix sinó algunes 
modificacions puntuals concretes en certs àmbits.  Per aquest motiu es proposa els 
condicionants s’incloguin a la propera revisió del PTM.

SERVITUDS AERONÀUTIQUES
S’informa desfavorablement  el document d’aprovació inicial de la Modificació  
Puntual  núm.  2  del  PTIM pel  que  fa  a  les  servituds  aeronàutiques.  Això  no  
obstant, es podria informar favorablement  si es modifiqués per a adequar-se al  
contingut  d’aquest  informe  i  s’incorporessin  a  la  normativa  les  condicions  
anteriorment  exposades,  que  permetin  acreditar  que  en  cas  d’existir  
incoherències entre les limitacions que estableixen les servituds en relació amb  
qualsevol altra possible disposició del document relativa a les altures màximes  
permissibles per les edificacions (inclosos tots els ses elements), prevaldran les  
disposicions relatives a les Servituds Aeronàutiques. 
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Els  plans  urbanístics  o  territorials  que  desenvolupin  el  contingut  de  la  
Modificació  Puntual  núm.  2  del  PTIM  i  que  afectin  la  Zona  de  Servei  dels  
Aeroports de Palma i Son Bonet, instal·lacions de navegació aèria, o als seus  
espais circumdants subjectes a servituds aeronàutiques establertes o a establir,  
hauran  de  ser  remesos  abans  de  l’aprovació  inicial  a  la  Direcció  General  
d’Aviació Civil per a què siguin informats d’acord amb la Disposició Addicional  
Segona  del  Reial  Decret  2591/1998,  acompanyats  en  cas  necessari  d’estudi  
aeronàutic de seguretat, sense que es puguin aprovar definitivament els plans  
que no acceptin les observacions formulades pel Ministeri de Foment, en allò  
que afecti competències exclusives de l’estat. 
Igualment, les construccions, instal·lacions o qualsevol altra tipus d’actuació,  
inclosos els mitjans necessaris per a la seva construcció, com poden ser pals,  
antenes, aerogeneradors incloses les seves pales, grues de construcció cartells,  
torres de vigilància, línies de transport d’energia elèctrica, etc., que s’emparin en  
la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, encara que  
no  precisin  un  instrument  urbanístic  posterior  per  a  la  seva  execució,  que  
s’emplacin en terrenys afectats per les Servituds Aeronàutiques dels Aeroports  
de Palma i Son Bonet requeriran resolució favorable prèvia de l’Agència Estatal  
de  Seguretat  Aèria  (AESA),  d’acord  amb  els  articles  29  i  30  del  Decret  de  
Servituds Aeronàutiques,  havent-se de presentar  en cas necessari  juntament  
amb un estudi aeronàutic de seguretat. 
Sempre que les actuacions previstes pel planejament o les construccions que es 
pretenguin desenvolupar vulnerin les Servituds Aeronàutiques dels Aeroports  
de Palma i Son Bonet, i en particular sempre que es pretengui realitzar qualsevol  
tipus d’actuació en els àmbits en els quals el terreny vulnera o es troba pròxim a  
aquestes superfície, així com en aquells àmbits inclosos totalment o parcialment  
dins  les  Zones  de  Seguretat  de  les  Instal·lacions  Radioelèctriques  
Aeronàutiques, es considera que és necessari un estudi aeronàutic de seguretat  
que  acrediti,  a  judici  de  l’autoritat  competent  en  matèria  de  seguretat  
operacional aeronàutica, que no es comprometi la seguretat ni quedi afectada de 
manera significativa la regularitat de les operacions de les aeronaus, que haurà  
d’estar  signat  per  un  tècnic  competent  i  visat  pel  col·legi  professional  
corresponent. 
En  el  cas  que  les  limitacions  derivades  de  les  Servituds  Aeronàutiques  no  
permetessin  materialitzar  la  totalitat  dels  aprofitaments  fixats  pels  plans  
urbanístics que desenvolupin la Modificació Puntual número 2 del PTIM, aquesta  
circumstància no donarà lloc a indemnització per part del Ministeri de Foment, ni  
del gestor aeroportuari ni del prestador dels Serveis de Navegació Aèria, havent-
se d’incloure aquesta disposició en la Normativa de la “Modificació Puntual del  
Pla Territorial Insular de Mallorca”.
En  relació  amb  la  implantació  d’instal·lacions  l’activitat  de  les  quals  pugui  
suposar un perill a les operacions aèries com a conseqüència de l’atracció de  
les aus, quan se presenti la sol·licitud a què es fa referència en els articles 28 i  
29 del decret 584/72 i amb el fi de justificar el disposat en l’article 10 d’aquesta  
normativa  s’haurà  de  presentar  acreditació  sobre  els  següents  aspectes  en  
relació a la seva inclusió en el document de planejament:

• Tots els vehicles de transport de residus han de ser de cabina tancada.

• Totes  les  operacions  de  transferència  s’han  de  realitzar  en  un  recinte  
tancar. 
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• En cap cas es produiran aplecs de residus a la intempèrie que atreguin  
aus. 

• Es  realitzaran  operacions  de  rentat  de  cubs  de  camions,  les  aigües  
residuals seran tractades adequadament. 

• S’adoptaran mesures per a minimitzar la producció d’olors. 

• Les  instal·lacions  es  mantendran  netes  i  el  seu  pla  de  gestió  inclourà  
previsions  d’actuació  davant  d’accidents  que  poguessin  ocasionar  
vessaments de residus. 

Es pren nota de les al·legacions fetes per aquest informe des dels serveis tècnics del 
Departament de Territori del Consell de Mallorca i s’estudiarà la seva incorporació en 
motiu de la propera revisió del pla territorial que es dugui a terme. La intenció de la 
Modificació núm. 2 del pla no és fer una revisió exhaustiva del mateix sinó algunes 
modificacions puntuals concretes en certs àmbits.

NORMATIVA SECTORIAL
El  Pla  Territorial  Insular  de  Mallorca  haurà  d’incloure  menció  a  la  normativa  
sectorial aplicable, en particular:
- Llei 48/60, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 23 de juliol) sobre Navegació  

Aèria, modificada per la Llei 55/99 de Mesures Fiscals, Administratives i  
d’Ordre Social, de 29 de desembre (BOE núm. 312, de 30 de desembre). 

- Llei  21/2003,  de 7 de juliol,  de Seguretat  Aèria (BOE núm. 162,  de 8 de  
juliol). 

- Disposicions Addicional Tercera i Transitòria Tercera de la Llei 37/2003 de  
Renou, de 17 de novembre (BOE núm. 276, de 18 de novembre).

- Article  166  de la  Llei  13/1996,  de 30  de desembre,  de Mesures  Fiscals,  
Administratives i d’Ordre Social (BOE núm. 315, de 31 de desembre). 

- Decret 584/72, de 24 de febrer (BOE núm. 69, de 21 de març) de Servituds  
Aeronàutiques, modificat pel Decret 2490/74, de 9 d’agost (BOE núm. 218,  
d’11 de setembre) i  per Reial Decret 1541/2003, de 5 de desembre (BOE 
núm. 303, de 19 de desembre). 

- Reial  Decret  2591/1995,  de  4  de  desembre,  d’Ordenació  dels  Aeroports  
d’Interès  General  i  la  seva  Zona  de  Servei  (BOE  núm.  292,  de  7  de  
desembre). 

- Reial Decret 2038/1986, de 28 de juny, pel que se modifiquen les servituds  
aeronàutiques de l’aeroport de Palma de Mallorca i base aèria de Son Sant  
Joan (BOE núm 237, de 3 d’octubre, amb correcció d’errors en BOE núm.  
289, de 3 de desembre). 

- Reial Decret 296/1988, de 18 de març, pel qual s’actualitzen les servituds  
aeronàutiques  de  l’aeròdrom de  Son  Bonet,  a  Palma de  Mallorca  (BOE 
núm. 82, de 5 d’abril).

- Ordre FOM/926/2005, de 21 de març (BOE núm. 88, de 13 d’abril), per la qua  
es  regula  la  revisió  de  les  petjades  de  soroll  dels  aeroports  d’interès  
general. 
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- Ordre del Ministeri de Foment de 31 de juliol de 2001 per la que s’aprova el  
Pla  Director  de  l’Aeroport  de  Son  Bonet  (BOE  núm.  221,  de  14  de  
setembre). 

- Ordre del Ministeri de la Presidència de 5 de setembre de 2001 per la que  
s’aprova el Pla Director de l’Aeroport de Palma de Mallorca (BOE núm. 221,  
de 14 de setembre). 

- Reial  Decret  2256/1986,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’actualitzen  les 
servituds de la instal·lació radioelèctrica d’ajuda a la navegació aèria NDB  
a Andratx (Balears) (BOE núm. 261, de 31 d’octubre). 

- Reial  Decret  1239/1990,  de  28  de  setembre,  pel  qual  s’estableixen  les  
servituds de les instal·lacions radioelèctriques d’ajuda a la navegació aèria  
DVOR i DME de Capdepera (Balears) (BOE núm. 248, de 16 d’octubre).

- Reial  Decret  2258/1986,  de  25  de  setembre,  pel  que  s’actualitzen  les 
servituds de la instal·lació radioelèctrica d’ajuda a la navegació aèria NDB  
a Portocolom (Balears) (BOE núm. 261, de 31 d’octubre).

- Reial  Decret  2271/1986,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’actualitzen  les 
servituds d’instal·lació radioelèctrica d’ajuda a la navegació aèria VOR, i  
s’estableixen les corresponents al DME de Mallorca (BOE núm. 261, de 31  
d’octubre).

- Reial  Decret  2288/1986,  de  25  de  setembre,  pel  que  s’estableixen   les  
servituds de l’enllaç hertzià entre les instal·lacions de Randa i el centre de  
control de Palma de Mallorca (BOE  núm. 261, de 31 d’octubre).

- Reial  Decret  1237/1990,  de  28  de  setembre,  pel  que  s’estableixen  les 
servituds de les instal·lacions radioelèctriques d’ajuda a la navegació aèria  
DVOR i DME de Pollença (Balears) (BOE núm. 248, de 16 d’octubre).

- Reial  Decret  2262/1986,  de  25  de  setembre,  pel  qual  s’actualitzen  les 
servituds de la instal·lació radioelèctrica d’ajuda a la navegació aèria NDB  
a Pollença (Balears) (BOE núm. 261, de 31 d’octubre). 

- Reial Decret 2040/1986, de 28 de juny, pel que s’estableixen les servituds  
aeronàutiques  de  les  instal·lacions  radioelèctriques  del  Mont  de  Cura,  
Randa (Mallorca) (BOE núm. 237, de 3 d’octubre).

- Reial  Decret  1238/1990,  de  28  de  setembre,  pel  que  s’estableixen  les 
servituds aeronàutiques de les instal·lacions radioelèctriques del Mont de  
Cura,  Randa (Mallorca) i  la  torre de control  de Palma de Mallorca (BOE  
núm. 248, de 16 d’octubre). 

- Reial Decret 1055/1992, de 31 de juliol, pel que s’estableixen les servituds  
de les instal·lacions radioelèctriques d’ajuda a la navegació aèria, radar, a  
Randa (Mallorca) (BOE núm. 210, d’1 de setembre).

Per al tractament d’aquest punt ens remetem novament a l’apuntat en els enunciats 
anteriors d’aquest mateix informe, en el sentit que les condicions que posa l’informe 
s’ajustarien més a una revisió del pla territorial que no a una modificació que només 
afecta uns pocs aspectes. 

4.7 INFORME  DE  LA  DIRECCIÓ  GENERAL  D’AGRICULTURA  I 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

La Direcció General d’Agricultura i Desenvolupament Rural no fa cap al·legació a la 
modificació número 2 del PTM. 
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4.8 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I FINANÇAMENT 
DE LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Aquesta Direcció General manifesta la seva conformitat, en particular pel que respecta 
a l’AIP I – Palma (entorns del Secar de la Real). 

4.9 INFORME  DE  LA  SUBDIRECCIÓ  GENERAL  DE  DOMINI  PÚBLIC 
MARITIMOTERRESTRE. DEMARCACIÓ DE COSTES.

Dels canvis continguts en la Modificació Puntual i els àmbits afectats per la Llei de 
Costes, no se’n deriven conseqüències negatives per a la protecció del domini públic 
maritimoterrestre i les seves servituds. En conseqüència, aquesta direcció general no 
posa cap objecció a la Modificació Puntual núm. 2 del PTIM, ja que el seu contingut no 
contravé les determinacions de la Llei de Costes. 

No obstant això, hi ha un informe d’afecció de l’hotel Don Pedro per la delimitació del 
Domini  Públic,  servitud  de  trànsit  i  de  protecció  de  la  Llei  de  Costes  (segons 
delimitació any 2008). En aquest sentit el que es preveu és incrementar les àrees de 
creixement vinculat a operacions de reconversió al municipi de Pollença amb l’objecte 
de  poder  solucionar  aquest  tema.  Aquesta  actuació  està  tractada  a  l’apartat 
corresponent a les al·legacions de Pollença i a les de reducció global del creixement 
vinculat a àrees del POOT.

4.10 INFORME DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS
Un  cop  revisar  l’informe  de  sostenibilitat  ambiental,  la  CMAIB  informa  sobre  els 
següents aspectes.

“1) Els plànols de delimitació de l’àmbit de cada AIP han de ser a una escala  
més adient, mínim en DIN A, per tal de poder identificar amb claredat les parcel-
les afectades. Igualment s’haurà de fer amb els esquemes directors de cada AIP  
continguts en l’Annex III. Tant els plànols de delimitació, com els esquemes di-
rectors i qualssevol altres plànols que s’han inclòs com a figures en l’annex III  
hauran d’anar acompanyats de les seves respectives llegendes, atès que els plà-
nols continguts en l’annex III són confusos, doncs o bé no tenen llegenda o es-
tan tan reduïts que no es poden apreciar les propostes que impliquen” 
S’han deixat els mapes de localització a les fitxes i s’ha inclòs la delimitació de les ART 
i de les AIP als plànols de la sèrie de sòl rústic del PTI, amb la qual cosa l’escala ara 
és més gran i ajustada a les necessitats de la planificació territorial. S’han tret els es-
quemes directors que estaven a les fitxes de la documentació de l’aprovació inicial. És 
cert que aquests esquemes amb una escala molt petita i sense llegenda eren de difícil 
interpretació.  Per  altra  banda  s’han  incorporat  a  les  fitxes  els  criteris  d’ordenació 
redactats d’aquesta manera la informació queda més clara. 

En qualsevol cas, s’ha d’entendre que la planificació territorial no treballa a escales 
grans i que el parcel·lari només es pot incloure si es treballa a escales pròpies de pla-
nejament municipal o de desenvolupament. En el cas de la planificació territorial s’ha 
de fer servir una escala que permeti comprovar l’adequació dels límits a elements fí-
sics importants, carreteres, torrents... i aquesta escala és la que fa servir el PTI en els 
plànols d’ordenació de sòl rústic, a escala 1:25.000.

“2) En relació a l’AIP I entorns del Secar de la Real i AIP II entorns de Son Reus, a  
l’igual que el que s’ha comentat per a l’AIP III, caldrà justificar els canvis en la  
qualificació del sòl respecte a l’ordenació vigent, en especial la incorporació de  
sistemes generals en sòl rústic (plànols 698-2, 698-5 i 698-6). En aquest cas caldrà  
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definir si el canvi en la qualificació es correspon a sistemes generals existents o  
bé es tracta d’una proposta.  En cas de que no es tracti  de sistemes generals  
existents,  serà  necessari  fer  una  anàlisi  d’alternatives  a  fi  de  seleccionar  
l’alternativa més adient des del punt de vista ambiental i analitzar els possibles  
impactes previstos.”
Els  canvis  de qualificació  s’expliquen  per  la  realitat  urbanística  sobrevinguda.  Pels 
canvis de qualificació en el planejament vigent. A l’AIP II Son Reus són els prevists 
pels PDS de residus i energia i a l’AIP I el canvi és Son Espases. Es tracta en tots els 
casos de sistemes generals existents i/o previstos a la planificació vigent. Per tant no 
cal fer anàlisi d’alternatives.

“3) Respecte a l’AIP II, la memòria ambiental haurà de justificar els canvis en la  
qualificació del sòl, en especial la incorporació de sistemes generals en sòl rústic  
(plànol  698-2).  S’haurà de definir  si  el  canvi  en la  qualificació es correspon a  
sistemes generals existents o bé es tracta d’una proposta. En cas que no es tracti  
de sistemes generals existents, serà necessari fer un anàlisi d’alternatives a fi de  
seleccionar l’alternativa més adient des del punt de vista ambiental.”
Com  ja  s’ha  explicat  al  punt  anterior  els  canvis  de  qualificació  del  sòl  que  es 
reflecteixen sobre la cartografia de la modificació, no són noves propostes, sinó que es 
tracta de sistemes generals que ja estan prevists per altres plans o executats. Per tant, 
no cal fer anàlisi d’alternatives.

“4)  En relació a l’AIP III  connexió Palma – Marratxí  el  document de referència  
establia que l’ISA havia de detallar exactament quines modificacions es duran a  
terme, l’avaluació dels impactes ambientals de les mateixes, determinar quina ha  
estat la normativa sobrevinguda que ha afectat concretament a aquesta ART i no a  
les demés ART, així com indicar els estudis realitzats pel Departament de Territori  
que  afecten  al  desenvolupament  d’aquesta  ART (ara  AIP).  Un cop revisada la  
documentació presentada,  es comprova que no s’ha aportat tota la informació  
requerida.  La  memòria  ambiental  haurà  d’analitzar  exactament  quines  
modificacions es  duran a  terme respecte  a  l’ART vigent,  analitzant  els  canvis  
d’àmbit (s’haurà d’indicar sobre el plànol a escala adient quins àmbits s’incorporen 
i quins àmbits s’exclouen), així com justificar els canvis en la qualificació del sòl,  
en especial la incorporació de sistemes generals en sòl rústic (plànols 698-2, 698-5  
i 698-6). En aquest cas, caldrà definir si el canvi en la qualificació es correspon a  
sistemes generals existents o bé es tracta d’una proposta. En cas que no es tracti  
de sistemes generals existents, serà necessari fer una anàlisi d’alternatives a fi de  
seleccionar l’alternativa més adient des del punt de vista ambiental.
En primer lloc, i pel que fa a la normativa sobrevinguda que ha afectat concretament l’AIP 
III i no a les demés ART, indicar que es tracta del PDS de carreteres que preveu una 
modificació del segon cinturó. 

Pel que fa als estudis realitzats pel departament de territori o d’altres administracions que 
han servit de base per a la redacció dels criteris de l’AIP III, dir que es tracta de:

- L’Esquema  director  del  desenvolupament  de  l’ART  9.1  Palma  –  Marratxí. 
Novembre de 2008. Autors: Antoni Forteza, Joan Riera, arquitectes.

- Palma oberta al futur. Model de ciutat. Dossier de premsa de l’Ajuntament de 
Palma.

En qualsevol cas es tracta d’estudis o projectes que no s’han aprovat, però que sí que 
permeten, arran de la seva anàlisi, incloure alguns dels criteris d’ordenació en aquest 
àmbit.

Quant a l’anàlisi de les modificacions que s’ha de dur a terme a la memòria ambiental. 
Per una banda, s’han de tractar els canvis en l’àmbit de l’AIP III respecte de l’ART de 
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Connexió Palma- Marratxí, en aquest sentit  es canvia la delimitació incorporant nous 
àmbits coherents amb els objectius fixats i excloent aquells que no s’hi ha considerat 
directament vinculats. Per tal de justificar aquest aspecte s’adjunta mapa 1 que mostra 
les diferències entre ambdues delimitacions, l’escala que es fa servir és la 1:25.000 
que s’ajusta als requeriments de la planificació territorial. 

Els àmbits incorporats de nou en aquesta modificació es troben tots en el municipi de 
Palma. De nord a sud, són els següents:

− L'espai situat entre el camí dels Reis i la reserva de vial per al segon cinturó 
que prové del  PDS de Carreteres.  Aquests terrenys de sòl rústic  presenten 
varietat  d'usos:  usos  rurals  i  urbans  residencials,  amb  tota  una  sèrie 
d'habitatges unifamiliars al sector de cas Sastre

− El  polígon  de  desenvolupament  urbà  situat  al  sud-est  del  polígon  de  Son 
Castelló, entre l'autovia de Palma a Sa Pobla, el camí Vell de Bunyola i l'accés 
a l'autopista. Aquest àmbit contigu a l'antiga ART apareix en el PTI com a àrea 
de desenvolupament urbà. El PGOU vigent de Palma classifica part d'aquest 
sector com a SUNP 52-01 (Son Castelló Sud) i delimita un SGEL en contacte 
amb l'autovia. Actualment, aquest àmbit està ocupat per usos rurals barrejats 
amb usos urbans (habitatges, restauració i un aparcament). 

− Un petit polígon urbà situat a son Gibert, just al sud del Seminari Nou. Es tracta 
d'un àmbit urbà on s'hi troba una zona verda i habitatges residencials. 

− L'ampliació  més significativa  és la  produïda al  sud de l'antiga  ART 9.1 fins 
arribar devora la mar, a la desembocadura del torrent Gros. El límit oest es 
troba al camí de Salord i la Ma-3011, excloent el polígon de serveis que queda 
entre les carreteres de Sineu i Manacor. A l'oest limita amb el camí de Can 
Palou i hi queden l'hospital de Son Llàtzer,  el polígon industrial de Son Tous i 
la zona de parcel·lacions en sòl rústic denominada Son Dolç. Aquest sector 
està classificat majoritàriament com a sòl rústic i en el seu interior hi ha una 
gran diversitat d'usos: part de les parcel·les mantenen la seva condició rústica, 
hi ha grans infraestructures (la central elèctrica de Cas Tresorer, la pedrera de 
Son Pons i la depuradora de Son Puig, l'autopista Ma-19 de Llevant) i s'afecta 
un espai lliure públic de la zona urbana residencial de Ciutat Jardí. 

També hi ha diversos sectors abans delimitats com a ART 9.1  que s'han exclòs de 
l'AIP III:

− En  el  municipi  de  Marratxí  s'exclou  l'àmbit  afectat  per  la  delimitació  de  la 
reserva del segon cinturó i la parcel·lació que hi queda a l'est accessible per la 
carretera vella de Bunyola.  Es tracta de terrenys classificats com a sòl rústic 
comú, amb les qualificacions d'Àrea de Transició i Règim General. 

− En el municipi de Marratxí, la zona urbana de Son Macià situada a l'oest del 
camí de sa Cabana. Aquest àmbit residencial està plenament consolidat. 

− A Palma, el sector que el planejament vigent delimitava com a SUNP 58-01 
Cas Capellà, ja completament executat. 

− També al municipi de Palma, s'ha adequat el límit de l'AIP excloent el sector 
urbà ja executat de la barriada des Viver.

− En  el  municipi  de  Palma,  l’àmbit  que  el  PTI  classifica  com  a  “de 
desenvolupament urbà” situat a l'est del torrent de na Bàrbara,  a l'oest  del 
camí de Salord, al sud del carrer Biniamar i al nord de la carretera de Manacor. 
Està  integrat  per  parcel·les  destinades  al  conreu  de  regadiu  amb  alguns 
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habitatges. La parcel·la nord, segons el  PGOU vigent,  es correspon amb el 
SUNP 69-01 “Son Güells”.

Així,  s'aprecia  com els  terrenys  que s'han inclòs  en la  delimitació  de l'AIP III  són 
terrenys contigus,  àmbits coherents amb els criteris d'ordenació paisatgística que es 
persegueixen. En concret, s'inclouen dos àmbits classificats com a urbà  (Son Gibert) i 
urbanitzable (Son Castelló Sud), i dos sectors de sòl rústic al sud i al nord de l'AIP, per 
tal d'arribar fins a la mar i fins a la reserva de vial del segon cinturó, respectivament.  
L'ampliació produïda al sud pretén donar continuïtat a les mesures paisatgístiques i 
d'integració del torrent Gros fins a la seva desembocadura, i s’incorporen terrenys del 
sòl rústic i espais lliures públics del planejament municipal que puguin vincular-se amb 
l’espai del torrent.

Per  altra  banda,  les  zones excloses consisteixen,  en general,  amb zones urbanes 
plenament consolidades (Son Macià, Cas Capellà i es Viver). També queda fora del 
límit un sector rústic ubicat al nord-est de la reserva de vial per al segon cinturó, per 
seguir amb el criteri de limitar al nord amb aquest vial. Finalment, s'ha exclòs una zona 
de desenvolupament urbà sense consolidar, sector de Son Güells, contigua al torrent 
de na Bàrbara, es tracta d’un àmbit allunyat del principal objecte d’actuació el torrent 
Gros, del qual en queda molt perifèric. Inicialment aquest àmbit estava inclòs en l’ART 
perquè es preveia la possibilitat de creixement vinculat, però les AIP no preveuen dur a 
terme operacions que impliquin creixement i per aquest  motiu s’ha tret.

Per altra banda, s’ha de tractar també sobre els  canvis que es reflecteixen en la 
qualificació. Com ja s’ha comentat en punts anteriors els sistemes generals que es 
recullen  a la  cartografia  d’aquesta  modificació  són aquells  que ja  existeixen o que 
estan previstos a la planificació territorial o urbanística i que són d’abast territorial, això 
és supramunicipal. Per tant, no cal fer anàlisi d’alternatives. 

Respecte a l’aprovació inicial de la modificació ja no es grafien la depuradora de Son 
Puig ni la dessaladora de la badia de Palma com a Sistemes Generals en sòl rústic, 
perquè es tracta de sistemes generals d’abast municipal i no s’ajusten al criteri utilitzat 
per a la seva selecció. També es modifica el límit del sistema general de la central 
tèrmica de Cas Tresorer que finalment s’ha ajustat segons el PDS energètic.

Un altre dels aspectes requerits en el document de referència era que l’ISA ha de  
delimitar el corredor lineal de l’espai lliure sobre l’eix del Torrent Gros, si s’han  
realitzat  consultes i  s’han coordinat  amb altres administracions per  a  realitzar  
aquesta  delimitació,  així  com  l’avaluació  de  les  corresponents  afeccions  
ambientals  i  l’avaluació  dels  impactes.  La  delimitació  del  corredor  lineal  està  
inclosa en l’annex III,  però la imatge és tan petita que no es pot apreciar amb  
claredat.  Com s’ha esmentat  en el  punt  anterior,  caldrà aportar  plànols  a una  
escala més precisa.
Pel que fa al corredor lineal del torrent Gros, comentar que la delimitació detallada la 
farà el pla especial, el PTM no treballa en aquesta escala, i que si s’havia inclòs la 
delimitació a les fitxes a l’aprovació inicial era de manera absolutament orientativa. En 
qualsevol cas, s’elimina l’esquema director i per tant la delimitació del corredor, que 
estava inclosa a la fitxa, i s’incorporen alguns criteris per a la seva delimitació en el 
futur pla especial.  

Manca també definir, per aquesta AIP, quines accions es duran a terme si a la zona 
afectada per aquesta s’hi localitza alguna activitat que tengui un ús incompatible  
amb l’ús residencial.”
Pel que fa a aquesta mancança detectada per la CMAIB, comentar que es duran a terme 
les accions que prevegi en aquest sentit el Pla especial. Es deriva aquest aspecte a la 
redacció del Pla especial i a l’aplicació de la legalitat urbanística. S’incorporen a la fitxa 
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algunes mesures correctores: el pla especial haurà de definir els usos incompatibles com 
fora d’ordenació i impulsar mesures per a la legalitat urbanística.  En qualsevol cas s’ha 
d’aclarir que la prohibició en sòl rústic d’usos incompatibles amb àrees residencials en 
aquestes ART era una mesura que ja venia del PTM vigent,  no s’inclou cap canvi en 
aquest sentit.

“5) En relació a l’AIP IV connexió Son Servera – Sant Llorenç, en el document de 
referència s’indicaven una sèrie d’aspectes que havien de ser avaluats en l’ISA i 
que no s’han incorporat, que són: s’han d’incloure els plànols amb la situació 
actual i la proposada per la modificació núm. 2 del PTIM, on quedin reflectits els 
canvis  que implica aquest nou ajust i  avaluar els impactes que impliquin els 
canvis, si n’hi ha. A més, a l’igual que per a l’AIP III, manca també definir, per 
aquesta AIP, quines accions es duran a terme si a la zona afectada per aquesta 
s’hi localitza alguna activitat que tengui un ús incompatible amb l’ús residencial, 
així com especificar els espais lliure i els equipaments que es proposa crear. “
Aquesta condició s’ha de tractar de la mateixa manera que als anteriors punts. En 
aquest cas convé aclarir que l’àmbit i les qualificacions previstes per a l’AIP IV són les 
mateixes que les que preveia l’ART 9.2 de Son Servera a Sant Llorenç, per tant no hi 
ha canvis. 

Pel que fa a  les accions que s’han de dur a terme si hi ha alguna activitat a l’AIP IV 
que tengui un ús incompatible amb l’ús residencial, comentar, com ja s’ha fet per l’AIP 
III, que es duran a terme les accions que prevegi en aquest sentit el Pla especial. Es 
deriva  aquest  aspecte  a  la  redacció  del  Pla  especial  i  a  l’aplicació  de  la  legalitat 
urbanística. S’incorporen a la fitxa algunes mesures correctores: el pla especial haurà 
de definir  els usos incompatibles com fora d’ordenació i  impulsar mesures per a la 
legalitat urbanística.  En qualsevol  cas s’ha d’aclarir  que la prohibició en sòl rústic 
d’usos incompatibles amb àrees residencials en aquestes ART era una mesura que ja 
venia del PTM vigent,  no s’inclou cap canvi en aquest sentit.

 “6)  En  relació  a  les  mesures  previstes  es  recomana  incorporar  les  mesures  
preventives  i  correctores  corresponents  a  cada  una  de  les  AIP  en  l’Annex  III  
presentat, per tal que els futurs plans especials que s’elaborin les prevegin. Pel  
que fa a sa Ràpita, s’haurà de preveure la forma d’incorporar aquestes mesures  
per tal que quedin reflectides en l’adaptació de les normes subsidiàries al PTIM.”
Les mesures de l’ISA s’inclouen a les fitxes de cada una de les AIP a l’annex III i pel cas  
de sa Ràpita s’inclouen a la disposició addicional vuitena.

“7)  En relació al nucli de sa Ràpita, la modificació proposa la incorporació com a  
àrea de desenvolupament urbà sobrevinguda d’un àmbit corresponent al sector  
THM XX-1 “sa Marina”, com a conseqüència d’una sentència judicial ferma. Tot i  
això, la memòria ambiental haurà de fer una anàlisi del medi, definir els impactes i  
problemes  medi  ambientals  previstos  i  proposar  les  pertinents  mesures  
correctores. 
El sector urbanitzable THM XX-1 “sa Marina” estava previst en les normes subsidiàries 
vigents  del  municipi  de  Campos,  ja  comptava  amb  Pla  Parcial  aprovat  i  s'havien 
executat els vials. Va ser desclassificat i el PTI va qualificar aquest àmbit com a Àrea 
de Transició d'Harmonització i  com a Sòl Rústic de Règim General Forestal.  Arran 
d'una sentència ferma, aquest sector s'ha hagut de reclassificar com a sòl urbanitzable 
i així ho recull la present modificació del PTI i el mapa 2 annex a aquesta memòria. 

Aquest àmbit se situa a segona línia de sa Ràpita, a uns 2 quilòmetres de la costa, i la 
superfície del sector és d'11,4 Ha. Sa Marina s'ubica al nord del sòl urbà de sa Vinyola 
i limita a l'oest amb el municipi de Llucmajor.
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L'altitud d'aquest sector oscil·la entre els 41 m sobre el nivell del mar al sud i els 29 al 
nord-est,  amb  uns  pendents  mitjans  del  3,5%.  El  substrat  geològic  consisteix  en 
calcarenites bioclàstiques i  els sòls afectats únicament són aptes per l'aprofitament 
forestal.

En referència a la hidrologia superficial, no hi ha cap torrent que afecti el sector, ni 
tampoc hi existeix risc d'inundació. El sector de sa Marina està localitzat a la Unitat 
Hidrogeològica  18.21  –  Pla  de  Llucmajor  Campos,  en  una  zona  de  vulnerabilitat 
d'aqüífers elevada. Quant a la resta de riscos, cal fer esment a l'existència de risc 
d'incendi elevat.

Pel que fa a usos i vegetació, s'aprecia com els vials ja estan executats i en les illes hi 
predomina vegetació de garriga. S'hi pot trobar la comunitat vegetal  Hypochoerido – 
Btachypodietum  retusi  (format  per  gramínies  i  espècies  anuals  en  zones 
subestèpiques)  i,  per  la  proximitat  a  la  zona  humida del  Salobrar  de Campos,  és 
destacable la presència d'un gran nombre d'aus.

En  referència  als  impactes,  s'ha  de  dir  que  malgrat  els  efectes  negatius  que 
comportarà  la  consolidació  d'aquest  sector,  no  es  pot  obviar  que  existeix  una 
sentència ferma que obliga a la seva qualificació com a sòl urbanitzable. Es produirà 
un  increment  de  pressió  humana amb el  conseqüent  increment  en  el  consum de 
recursos i producció de residus. La consolidació del sector implicarà la desaparició de 
la cobertura forestal a l'interior de les parcel·les i la seva substitució per edificacions. El 
canvi  d'usos  incidirà  en  el  medi  paisatgístic,  empitjorant  la  qualitat  intrínseca  i 
extrínseca del paisatge i alterant l'hàbitat de la fauna potencial. Com a efectes positius, 
s'ha  de  destacar  la  dinamització  econòmica  dels  sectors  relacionats  amb  la 
construcció i el turisme.

S’ha  de  recordar  que  el  pla  parcial  d’aquest  àmbit  està  aprovat  i  el  projecte 
d’urbanització  està aprovat  i  executat.  El  PTM no té cap instrument que li  permeti 
incloure mesures ambientals a un àmbit d’aquest tipus, tan específic. No obstant això, 
les mesures que s’inclouen a la disposició addicional vuitena, tendran efecte sobre tot 
el nucli de sa Ràpita i per tant també afectaran aquest sector. Per altra banda, quan el 
planejament  municipal  s’adapti  al  PTM haurà d’incloure les mesures que aquest  ja 
preveu pels sòl urbans en general, i en conseqüència aquest àmbit també se’n veuria 
afectat.

“8)  Per últim, es detecta un error en el plànol 4 “Infraestructures de comunicació”,  
atès que en la Memòria de la Modificació núm. 2 del PTM es diu, en el punt 5.5.2  
que “Es proposa, per motius de coherència amb el model territorial, l’actualització  
de les referències i contingut del Pla director sectorial de carreteres de Mallorca  
actualment vigent, aprovat el proppassat 3 de desembre de 2009, que el PTIM farà  
seves pel que fa a l’horitzó temporal de la primera fase del PDS, semblant al del  
propi PTIM. A la vegada s’hi incorpora la previsió de mesures conseqüents amb el  
principi  de sostenibilitat  territorial  que  inspira  la  present  modificació  puntual.”  
D’acord amb això els plànols d’infraestructures de comunicació hauria de coincidir  
amb el plànol “Programes d’actuació a la fase I” publicat en el BOIB núm. 183 de  
17/12/2009.”  
S’han comprovat les errades i s’han corregit a la cartografia adjunta a la Modificació.

4.11 DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA
Es tracta a continuació l’informe del 28 de setembre de 2010, de la Direcció Insular de 
Carreteres. Aquesta direcció informa favorablement amb les condicions següents:

 “1.  Al plànol 4 “infraestructures de comunicació” s’han de corregir les errades  
següents:
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L’addició d’un carril s’ha de suprimir de la Ma-20, entre la Ma-19 i Ma-1110, de la  
Ma-19, entre Ma20 i l’enllaç de l’accés a l’aeroport, i de la Ma-13, entre Ma-20 i Ma-
30, ja que no figuren a la Revisió del Pla director sectorial de carreteres per a l’illa  
de Mallorca de 2009 (en endavant  PDSCMa) perquè eren actuacions que ja es  
trobaven executades.
D’acord amb el PDSCMa no es preveu l’addició d’un carril a la Ma-20 en el tram  
dels túnels de Gènova i entre aquests i la Ma-1.
D’acord amb el PDSCMa es preveu l’addició d’un carril a la Ma-1 també el tram  
entre el seu inici i la Ma-20.
D’acord  amb el  PDSCMa  es  preveu  la  duplicació  de  calçada  d’un  tram de  la  
carretera Ma-1040.”
S’han corregit aquestes errades del plànol 4 d’”Infraestructures de comunicació” per 
coherència amb el PDS de carreteres de Mallorca.

“2. Respecte a la nova redacció de la norma 52 del PTIM s’ha de tenir en compte el  
següent:

− La nova redacció de l’apartat 1 de la norma ha de permetre que les obres  
previstes a la fase 2 del PDSCMa, a nivell d’avanç d’ordenació, que puguin  
ser incorporades al Programa de construcció de la fase 1 d’acord amb la  
norma 7 del PDSCMa quedin emparades també pel PTIM.”

S’ha modificat la norma 52 del PTM per incorporar aquest aspecte.

− Atès que es proposa suprimir  els apartats 2 i  4  de la norma, el  primer  
paràgraf d’aquesta queda incongruent. Per ser coherent hauria de quedar  
redactat d’una manera semblant a la següent:
• Les  actuacions  propostes  destinades  a  la  millora  de  la  xarxa  de  

carreteres  s’agrupen  en:  propostes  de  millora  de  capacitat  viària  i  
proposta de vies parc.”

S’ha modificat la norma 52 del PTM per incorporar aquest aspecte.

 “3. A l’àmbit d’intervenció paisatgística Connexió Palma – Marratxí, la zona d’espai  
lliure prevista al nucli rural Can Buc envaeix la reserva viària per a la prolongació  
de la Ma-30, tram III: Ma-13/Ma-11, establerta pel PDSCMa, i, per tant ha de ser  
compatible amb aquesta.”
L’àmbit de l’AIP III no envaeix la zona de reserva viària de la prolongació de la Ma-30. 
Per  altra  banda,  s’ha  eliminat  l’esquema  director  de  la  fitxa  i  ara  ja  no  hi  ha  la 
cartografia que delimita l’espai lliure, en conseqüència tampoc hi podria haver afecció, 
i haurà de ser el pla especial el que haurà d’ordenar correctament aquest espai i curar 
per aquest tipus d’afeccions.

“4. Altres consideracions:
Amb  l’aprovació  definitiva  del  PDSCMa  es  va  eliminar  la  nova  carretera  de 
connexió entre la Ma-15 i la Ma-3010, fet que s’indica per si pot tenir incidència  
amb la proposta de via parc Aeroport – sa Pobla que inclou el PTIM.”
Es pren nota d’aquest fet i es proposa una modificació del traçat de la via parc amb un 
recorregut  alternatiu  que  segueix  carreteres  existents.  En  qualsevol  cas,  s’ha  de 
remarcar que la modificació del PTM l’únic que fa és ajustar-se al previst al PDS de 
Carreteres, de manera que si s’ha suprimit una carretera que hi estava prevista, també 
s’haurà de suprimir del PTM. El que passa és que aquesta eliminació implica modificar 
el traçat de la via parc que feia servir la carretera eliminada.
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El  que es proposa és que la  Via Parc Aeroport  – sa Pobla  continuï  sortint  de les 
immediacions de l’aeroport  i  connecti a través de la Ma-5012 amb la carretera Ma-
3011 de Sineu a l’alçada de Son Ferriol. A partir d’aquí la Via Parc seguiria per la 
carretera  de  Sineu  fins  a  Santa  Eugènia,  a  partir  d’on  continuaria  pel  seu  traçat 
original.

Els criteris que s’han seguit per al nou traçat són entre d’altres, aprofitar vials existents 
i que el traçat sigui el més coherent possible pel que fa a l’accessibilitat i distància.

Així,  i  a  efectes  d’avaluar  les  dues alternatives  s’ha  de comentar  que l’alternativa 
inicial, la de mantenir el vial tal com estava previst en el PTM vigent, no és possible, 
perquè es tracta d’una infraestructura que ha desaparegut del PDS de Carreteres. De 
totes maneres aquesta infraestructura hagués implicat impactes força més importants 
pel medi ambient que no pas la proposada en la modificació:

- El fet que s’hagués hagut de construir una nova carretera hagués suposat un 
major volum d’obres,  amb els  impactes que se’n podrien derivar,  com per 
exemple la minva del confort sonor diürn i generació de pols i partícules. Els 
moviments de terra i maquinària incrementarien la contaminació ambiental de 
les zones properes a la construcció d’aquesta infraestructura. 

- Alteració dels hàbitats faunístics afectats i de zones de vegetació natural. La 
construcció i  presencia d’infraestructures lineals  suposa la fragmentació de 
l’espai  per  a  la  fauna,  amb  un  increment  del  risc  d’atropellament  i  de 
desconnexió  ecològica  dels  hàbitats.  El  tram en qüestió  afectava diferents 
espais de vegetació natural (garriga).

- Paisatgísticament els impactes també haguessin estat força més greus en el 
cas  que  es  mantingués  el  traçat  antic.  Alteraria  el  paisatge  de  la  zona 
actualment ocupat per sòls rústics conreats o per àrees de garriga, en alguns 
llocs amb relleu lleugerament accidentat.

En definitiva la nova actuació s’ha de valorar positivament en el sentit que la via 
parc proposada seguirà vials i carreteres ja existents i per tant l’impacte serà molt 
menor que si s’hagués fet com estava plantejat amb una nova carretera.

4.12 DIRECCIÓ  GENERAL  DE  COMERÇ.  CONSELLERIA  DE  COMERÇ, 
INDÚSTRIA I ENERGIA.

La Direcció General de Comerç de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, va 
emetre informe en data de 23 de setembre de 2010. L’informe en qüestió conclou el 
següent:

 “De l’examen de la documentació remesa pel Departament de Territori del Consell  
de Mallorca, de la modificació puntual núm. 2 del Pla territorial insular de Mallorca,  
no es dedueix cap incompliment de la normativa compresa a la llei 11/2001, de 15  
de  juny  d’ordenació  de  l’activitat  comercial  de  les  Illes  Balears,  ja  que  no  fa  
referència a actuacions territorials de planificació comercial.”
Per tant, s’ha de considerar que s’informa favorablement en relació a la modificació 
núm. 2 del PTM de part de l’administració consultada.

4.13 DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT. CONSELL DE MALLORCA
La Direcció Insular va emetre un informe en data de 29 de setembre de 2010, en el  
qual es proposa que es modifiqui el traçat de la Ruta de Pedra en Sec i de la Ruta Artà 
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– Lluc en la nova redacció del Pla Territorial de l’illa de Mallorca objecte de modificació 
núm. 2, d’acord amb els mapes que s’adjunten a l’informe.

Per tal de donar compliment aquesta observació es fa una nova redacció de la norma 
49 i 50 del PTIM, amb el sentit d’habilitar els plans especials per fer ajustos en el traçat 
de les rutes, sempre i quan se’n justifiqui la necessitat. Per tant s’estima l’observació i 
s’inclou com una norma de caràcter general, que defineix els traçats del PTIM com a 
indicatius,  obrint  la  possibilitat  de  definir  el  seu  traçat  definitiu  a  través  de  plans 
especials.

Es considera aquesta actuació no té efectes significatius sobre el medi ambient. L’únic 
que fa es dotar de més flexibilitat a aquestes figures, les rutes d’interès paisatgístic i 
cultural.

4.14 DEPARTAMENT DE TERRITORI (MODIFICACIONS D’OFICI)
En  aquest  apartat  s’inclouen  algunes  modificacions  d’ofici  que  ha  realitzat  el 
Departament de territori del Consell de Mallorca.

- Incloure determinacions particulars per a l’Interès General de la biogranja del 
Secar de la Real a la fitxa de l’AIP I. S’inclouen determinacions particulars per tal 
de permetre la implantació d’activitats complementàries del sector  primari.  Es 
tracta de criteris que no tenen efectes ambientals significatius.

- Incloure creació oficina de gestió CEP i Observatori del Paisatge. Es modifica la 
Norma  70,apartat  2.  Es  tracta  d’una  actuació  que  no  té  efectes  ambientals 
significatius.

- S’inclou delimitació de les AIP als plànols d’ordenació del PTIM. Es tracta d’una 
actuació que no té efectes ambientals significatius.

4.15 AL·LEGACIONS
A part dels informes de diferents administracions considerats als punts anteriors s’han 
presentat  al·legacions,  per  part  de  diferents  organismes,  entitats,  administracions  i 
particulars a la modificació puntual núm. 2 del Pla territorial  insular  de Mallorca.  A 
continuació s’inclouen aquells canvis que s’han considerat a la documentació de la 
modificació puntual núm. 2 com a conseqüència de l’acceptació d’al·legacions:

- Ajuntament d’Alcúdia.  S’inclouen uns terrenys  com Àrea de desenvolupament 
urbà perquè se’n confirma la  classificació  a les  NS.  Es tracta per  tant  de la 
correcció d’una errada de la cartografia i  per tant  no se’n desprenen efectes 
significatius.

S’aclareix  i  assegura el  règim de desenvolupament  de les ART directes dels 
municipis ja adaptats (Alcúdia). D’aquesta modificació no se’n desprenen efectes 
significatius.

- Ajuntament de Campos. A sa Ràpita es corregeix una errada que s’havia produït 
a  la  documentació  de l’aprovació  inicial,  en què es va eliminar  una àrea de 
desenvolupament urbà. A la documentació de l’aprovació definitiva es torna a la 
classificació del sòl prevista en el planejament vigent. Es manté la condició de 
sòl Urbanitzable THM II segons les NS 91-93. Es verifica que s’havia tramitat 
inicialment el Pla parcial segons l’àmbit i paràmetres de les NS de 91-93. Així 
doncs,  per tant  no es produeix cap canvi respecte el  PTIM vigent  en aquest 
sentit, es manté la mateixa ordenació per aquests terrenys que la prevista en el 
PTIM de 2004. Si de cas el que es preveu en aquest àmbit és una reducció de 
les àrees de desenvolupament urbà previstes a 2004, com a conseqüència de 
l’eliminació de l’ART. 
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- Ajuntament de Calvià. S’incrementa respecte de l’aprovació inicial la superfície 
de creixement de sòl de reserva i dotacional vinculat a operacions del POOT, a 
l’aprovació  inicial  la  superfície  de  creixement  prevista  era  de  48  ha  i  ara  a 
l’aprovació  definitiva queda en 52,82 Ha amb l’objecte de concordar amb les 
necessitats de creixement per a reconversió incloses a l’avanç de la revisió de 
planejament que s’està tramitant.

Tot  i  això,  a  efectes  globals  es  produeix  una  reducció  de  les  hectàrees  de 
creixement respecte del previst al Pla territorial vigent, de 99,06 a 52,82 ha, es 
produeix,  doncs, una reducció de 46,24 ha. Aquesta actuació queda valorada 
ambientalment  a  l’apartat  on  es  tracta  la  reducció  de  les  hectàrees  de 
creixement.

A més, es modifica lleugerament la redacció de la disposició addicional tercera 
per  deixar  clar  el  règim  d’adaptació  dels  instruments  de  planejament  en 
tramitació a la modificació 2 del PTM. D’aquesta modificació no se’n desprenen 
efectes significatius.

- Ajuntament de Manacor. S’incrementa respecte de l’aprovació inicial la superfície 
de creixement de sòl de reserva i dotacional vinculat a operacions del POOT, a 
l’aprovació  inicial  la  superfície  de creixement  prevista era de 5,07 ha i  ara a 
l’aprovació definitiva queda en 16,89 ha, les mateixes que les previstes en el 
PTM vigent amb l’objecte de concordar amb les necessitats de creixement per a 
reconversió incloses a l’aprovació inicial del PGOU de 2007. A efectes pràctics 
doncs, no existeix cap modificació respecte del pla territorial de 2004.

- Ajuntament de Marratxí. Es modifica lleugerament la redacció de la disposició 
addicional 3a per acabar de definir el règim transitori de llicències i autoritzacions 
de l’aprovació definitiva. Per compatibilitzar la futura ordenació de l’AIP III amb el 
desenvolupament urbanístic ja completat. Es tracta d’una modificació que s’ha 
de considerar com a d’incidència ambiental gairebé inexistent.

- Ajuntament  de  Pollença.  S’estima  la  possibilitat  d’incrementar  les  ha  de 
creixement vinculat a ART/R-D respecte al que estava previst a l’aprovació inicial 
d’aquesta modificació núm. 2. S’estima aquesta al·legació per poder afrontar les 
necessitats de reconversió del municipi. Les hectàrees de creixement vinculat es 
deixen ara en 13,38 front a les 2,36 que es preveien a l’aprovació inicial de la 
modificació núm. 2. En tot cas el que s’ha de considerar és que es redueixen les 
hectàrees de creixement per a sòl de reserva i dotacional vinculat a actuacions 
del POOT. En el PTM-04 aquest creixement previst era de 22,10 ha, i ara passa 
a ser  de 13,38 h.  Aquestes  hectàrees permetrien  traslladar  l’aprofitament  de 
l’hotel Don Pedro i les operacions de reconversió segons es criteris establerts 
per la Llei general turística i el POOT. Els efectes d’aquesta modificació queden 
avaluats en l’apartat  de reducció de la superfície de creixement  per a sòl de 
reserva i dotacional.

Així mateix i pel que fa a Pollença es corregeix una errada i s’adapta el límit de 
sòl urbà segons el previst en el planejament vigent.  No té efectes significatius en 
el medi ambient.

- Ajuntament de Palma. S’inclouen a continuació aquelles al·legacions fetes per 
l’Ajuntament de Palma que tenen major repercussió. 

o Eliminació de l’ART del  Centre Històric  de Palma, atès que l’àmbit  es 
regula des del planejament municipal mitjançant una ARE, que cobreix 
els  mateixos  objectius  previstos  a  l’ART.  Per  tant  no  es  desprenen 
efectes significatius d’aquesta modificació.
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o Ampliar  la  delimitació  de l’àmbit  de l’AIP III  fins al  mar,  amb l’objecte 
d’incloure tot el recorregut del torrent fins al mar. S’inclou una valoració i 
justificació ambiental de la modificació de l’àmbit a l’apartat de tractament 
de l’informe de la CMAIB. Així  mateix i dins aquest àmbit es preveu la 
modificació del límit del Sistema General de Cas Tresorer, perquè s’ha 
comprovat que existia un error una vegada revisat el PDS Energètic.

o A part també es preveu la correcció d’una errada material del PTM vigent, 
que qualificava,  erròniament,  com a AANP el bosc de Bellver,  amb la 
nova  documentació  aquests  terrenys  quedaran  qualificats  com  a  Sòl 
rústic comú amb les categories que els corresponen de règim general 
forestal (SRG-F) i una part d’Àrea de transició d’harmonització, es tracta 
d’una  simple  formalitat,  perquè  a  efectes  pràctics  aquests  terrenys  ja 
constitueixen  un  sistema  general  d’espais  lliures  públics  en  el 
planejament  municipal vigent. A la cartografia del PTI de 2004 s’havia fet 
una interpretació errònia de la LEN ja que per a ser AANP abans hauria 
de ser ANEI, i l'any 1991 era sòl urbà. Mai fou declarat ANEI.

- Ajuntament de Sóller. Es proposa la modificació de l’àmbit de l’ART-1 de la Serra 
de  Tramuntana,  per  incloure  l’Hotel  Rocamar  i  permetre  així  mantenir-ne  la 
reconversió  com  a  equipament.  D’aquesta  manera  una  de  les  actuacions 
ambientalment positives de l’antiga ART 10.3 es mantindrà.

- Ajuntament de Selva. Es modifica la disposició addicional sisena per a rectificar 
la superfície de sòl urbà que té aquest municipi, en base a la informació aportada 
per l’Ajuntament,  52,41 Ha. En conseqüència es rectifica també la superfície de 
creixement possible, de la taula de la norma 6, per ajustar-la a la nova realitat.  
Aquesta modificació s’ha d’interpretar, per tant, com la correcció d’una errada 
material  però  que  comporta  un increment  de  la  superfície  de  creixement  no 
vinculat de la taula de la norma 6 del PTI. La superfície que s’incrementa es fa 
en proporció a la nova superfície de sòl urbà prevista a la disposició addicional 
sisena i seguint els criteris que s’havien fet servir per a la resta de municipis, el 
15% de la superfície d’àrees de desenvolupament urbà existent. Aquest canvi 
suposa un increment de 7,02 a 7,86 ha de CNV a Selva, és a dir, de 8.400 m2. 
Està  clar  que  aquest  increment  podrà  suposar  efectes  negatius  en  cas  que 
l’Ajuntament  en  el  seu  planejament  proposi  nous  creixements  i  esgoti  la 
superfície de creixement disponible. En tot cas, i com es pot comprovar, es tracta 
d’una superfície molt reduïda, per sota de l’hectàrea, i  que si es considera la 
intensitat residencial de la norma 7 del PTM implicarà sempre menys de 33 nous 
habitatges.  La  valoració  ambiental  d’aquesta  actuació  queda  inclosa  en  la 
corresponent a la reducció de les hectàrees de creixement de la norma 6 del PTI.

- Ajuntament de Lloseta. Es corregeix una errada material del PTIM vigent, que 
implica  l’eliminació  de  la  qualificació  d’una  Àrea  de  protecció  territorial  de 
carreteres, a un àmbit on no hi havia carretera, de manera els terrenys queden 
qualificats com AT-H. No té efectes significatius en el medi ambient.

- Ajuntament de Bunyola. S’amplia l’àmbit de l’AIP-II de Son Reus i es millora el 
tractament paisatgístic. Es modifica l’àmbit per tal d’incloure una àrea al nord, 
dins  el  terme  municipal  de  Bunyola,  que  faciliti  l’esmorteïment  d’impactes 
paisatgístics  envers  els  nuclis  urbans  propers.  Aquest  increment  de  74,5 
hectàrees s'ubica al nord, en el municipi de Bunyola i afecta les qualificacions de 
SRG i l'AT-H de sa Coma. Apareix cartografiat en el mapa 3 annex a aquesta 
memòria, presentat a escala 1:25.000.

Es tracta d'uns terrenys rústics de secà arbrat, amb capacitat agrològica per al 
conreu extensiu.  S'identifica  una reduïda concentració  d'edificacions  a  l'àmbit 
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des Rafalot.  Aquest  sector  en forma d'ela  queda al  nord  del  polígon  de ses 
Veles,  que  a  l'aprovació  inicial  constituïa  el  límit  septentrional  de  l'AIP  II. 
D'aquesta manera es permet la previsió d'una pantalla que oculti aquesta zona 
industrial en sòl rústic i així reduir l'impacte visual per als veïns de Palmanyola i 
sa  Coma.  L'àmbit  no  es  troba  afectat  per  cap  tipus  de  risc  més  que  la 
vulnerabilitat d'aqüífers moderada, com a la resta del sector, indissociable de la 
naturalesa litològica de gran part de l'illa. 

En qualsevol cas, les implicacions ambientals que pot tenir l'ampliació de l'AIP II 
són positives i encaminades a aconseguiruna major integració paisatgística. 

- En  funció  de  les  estimacions  d’altres  al·legacions  es  canvien  també  altres 
aspectes de la documentació de l’aprovació inicial de la modificació núm. 2 del 
PTI.

o Ha incrementat lleugerament la superfície  de l'AIP I, Entorns de la Real 
(uns 400 m2), per tal d'incloure tot el domini públic del sistema hidràulic i 
les zones verdes de Can Valero. Es tracta d'una petita franja situada a 
l'oest de l'AIP I i aquesta nova delimitació persegueix l'objectiu de donar 
una major protecció a la ribera del torrent sa Riera.  Per tal d'observar 
adequadament  el  canvi,  s'ha  inclòs  en  aquesta  memòria  ambiental  el 
mapa 4,  a  escala  1:25.000,  on  es  comparen  els  límits  de  l'aprovació 
inicial i de la definitiva. 

Els  efectes  d'aquest  increment  seran  pràcticament  insignificants  i,  en 
qualsevol cas, positius ja que implicaran una major protecció per al curs 
de sa Riera i l'ampliació de l'àmbit on s'aplicaran els objectius d'integració 
paisatgística.

o Es modifica lleugerament la redacció de la Disposició addicional 12a per 
aclarir el règim transitori de municipis ja adaptats.

o Es preveu la possibilitat  de creació d’una oficina de gestió de les AIP. 
Amb l’objecte de preveure mecanismes de gestió i execució de les AIP i 
participació  municipal.  Es  tracta  d’una  modificació  menor  i  que  no 
presenta efectes significatius en el medi ambient.

- Com  a  conseqüència   de  l’estimació  d’al·legacions  es  modifica  la  taula  de 
creixements de la norma 6, que quedarà de la següent manera:

Municipi(*) Ha ART R-D Ha CNV
Alcúdia 15,43 10,19
Calvià 52,82 31,04
Campos 2,00 19,06
Capdepera 7,21 10,96
Felanitx 2,14 24,03
Llucmajor 14,23 18,89
Manacor 16,89 37,43
Marratxí 5,00 24,16
Palma 24,40 211,53
Pollença 13,38 20,61
Sant Llorenç 6,40 10,21
Santa Margalida 7,46 7,64
Santanyí 5,36 22,06
Selva 0 7,86
Sóller 2,87 18,10
Son Servera 9,78 13,45
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Es  fan  rectificacions  respecte  de  l’aprovació  inicial  de  la  modificació  núm.  2  que 
impliquen  incrementar  les  superfícies  de  creixement  previstes  en  els  municipis 
afectats,  en  qualsevol  cas  però  es  produeix  una  reducció  de  les  hectàrees  de 
creixement previstes respecte del PTI vigent, que és al final el que s’ha de considerar 
a efectes de l’avaluació de la modificació.  Per tant, s’ha de valorar positivament des 
del punt de vista ambiental la reducció de les hectàrees de creixement previstes en el 
PTI, tot i que aquesta valoració no sigui tan positiva com era a la documentació de 
l’aprovació  inicial.  Aquest  aspecte  queda  valorat  a  l’apartat  corresponent  d’aquest 
document en què es tracta sobre la reducció de les hectàrees de creixement.
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5  ANÀLISI  DE  LA  PREVISIÓ  DELS  IMPACTES  SIGNIFICATIUS  DE 
L’APLICACIÓ DEL PLA.

En  el  capítol  de  descripció  dels  efectes  significatius  del  Pla  de  l’Informe  de 
Sostenibilitat Ambiental s’identificaven i s’explicaven els principals efectes derivats de 
la  Modificació  número  2  del  Pla  Territorial  de  Mallorca.  En  aquest  apartat  de  la 
memòria ambiental i partint del capítol esmentat es fa una anàlisi de la previsió dels 
impactes  i  problemes  que  resulten  de  les  accions  derivades  de  l’aplicació  de  la 
Modificació. 

El  procés  de  Modificació  ha  estat  coordinat  amb  el  procés  d’avaluació  ambiental 
estratègica, que ha funcionat com a instrument per introduir mesures correctores o que 
milloren els aspectes ambientals de la Modificació i per canviar algunes accions que 
s’han anat proposant. Així, en el procés d’elaboració del pla s’han introduït algunes 
modificacions arran de les al·legacions i informes presentats a la fase de consultes i 
arran de les mesures previstes en els diferents documents ambientals.

L’objectiu d’aquest procés d’avaluació ambiental estratègica és detectar i minimitzar 
els efectes produïts per la Modificació núm. 2 del PTM. Així, després de l’anàlisi de la 
modificació, la detecció d’efectes i la correcció d’aquests amb les mesures oportunes, 
resten  els  impactes  minimitzats  o  aquells  que  són  assumibles  degut  a  un  balanç 
positiu entre efectes negatius i les possibilitats i oportunitats que per al conjunt de l’illa 
n’ofereix la execució.

Els  principals  impactes  de  la  present   Modificació  són  positius.  A  continuació  es 
mostren agrupats per accions:

- La supressió d’ART i  reducció de les hectàrees de creixement  previstes a la 
norma 6. Els impactes que es desprenen de la supressió d’aquestes ART són 
generalment positius des del punt de vista ambiental i estan relacionats amb la 
no execució dels creixements vinculats a les ART. Com a resultat d’aquestes 
accions:

• Es redueixen les expectatives d’ocupació del sòl per usos urbans i  de 
consum de recursos. 

• Disminueix la pressió sobre el territori cosa que és positiva pel medi físic i 
biòtic, així com pel paisatge. 

• Com a efectes negatius únicament caldria  destacar la  reducció de les 
expectatives econòmiques a mitjà termini per al sector de la construcció o 
d’altres  vinculats  al  desenvolupament  dels  creixements,  aspecte  que 
s’hauria de matisar perquè, si més no, a llarg termini, el desenvolupament 
de  polítiques  territorials  més  respectuoses  amb  el  medi  ambient  pot 
beneficiar al conjunt de Mallorca com a destinació turística.  

Com a conclusió d’aquest punt es pot dir que es redueixen substancialment les 
hectàrees de creixement previstes en el PTM de 2004, la reducció és de 464,42 
ha.

- Introducció  de  nous  criteris  d’ordenació  i  línies  d’actuació  en  els  àmbits  de 
connexió Palma – Marratxí i Son Servera – Sant Llorenç. S’eliminen les ART 9.1 
i 9.2, i es creen els àmbits d’intervenció paisatgística: AIP III (Palma – Marratxí) i 
AIP IV (Son Servera – Sant Llorenç). En aquestes accions únicament es treballa 
per detallar les línies mestres que s’hauran de seguir per a l’execució dels AIP. 
Hem  de  pensar  que  els  objectius  de  les  dues  AIP  exposats  en  la  fitxa 
corresponent són clarament positius o congruents amb una ordenació racional 
del territori i amb la filosofia general del Pla, sense que impliquin creació de nous 
aprofitaments urbanístics que no existissin abans del PTI. Els impactes que es 
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desprenen d’aquestes actuacions són completament positius,  ja que la funció 
d’aquestes noves AIP és precisament la d’incloure mesures per minorar l’impacte 
paisatgístic dels grans equipaments o infraestructures i per protegir els elements 
etnològics i patrimonials que hi existeixen. L’antiga ART 10.2 de l’antiga central 
tèrmica d’Alcúdia també s’ordenarà amb un d’aquests àmbits, AIP V, i tot i que 
es mantenen els mateixos criteris d’ordenació de l’ART s’inclouen algunes línies 
d’actuació  amb l’objecte  de  millorar  la  integració  paisatgística  de  les 
instal·lacions i la mobilitat sostenible.

- Creació de dos àmbits d’intervenció paisatgística nous: AIP I la Real i AIP II Son 
Reus. Es proposen aquests dos àmbits amb l’objectiu de millorar les condicions 
visuals i paisatgístiques dels dos entorns, molt malmesos per diferents activitats i 
instal·lacions que ja hi existeixen. És per tant, una actuació que s’ha de valorar 
positivament, perquè planteja la introducció de mesures ambientals i d’integració 
paisatgística que contribuiran a millorar els dos entorns.

- Execució directa de les ART que no impliquen nou sòl urbà. És positiu que es 
puguin  ordenar  de  manera  més  ràpida  aquelles  ART  que  impliquin  millores 
paisatgístiques i ambientals. 

- Tractament específic de sa Ràpita. Malgrat la desaparició de les ART 10.3 i 10.5, 
es proposa que es pugui desenvolupar un creixement urbanístic limitat (2 Ha), 
destinat a l’oferta turística de màxima qualitat. De totes maneres, s’ha de matisar 
que, en qualsevol cas, el creixement serà molt menor que el que es preveia amb 
anterioritat a la present modificació (75,62 Ha menys).

- Tractament específic de Selva. Es modifiquen les hectàrees de creixement com 
a conseqüència  de la  rectificació  de la  superfície  de sòl  urbà a la  disposició 
addicional  6.  Comentar  que es  tracta  de la  correcció  d’una  errada  però  que 
implica un increment de la superfície final d’àrees de desenvolupament urbà que 
podrà assolir  el municipi, amb els efectes derivats que això pot implicar i que 
s’hauran  d’avaluar  en  el  moment  que  faci  el  planejament  municipal.  Aquest 
lleuger  increment de superfície suposa també un increment de les places de 
creixement  del  municipi,  67  habitants  més,  tot  plegat  poc  significatiu  dins  el 
volum  de  places  que  s’eliminen  com  a  conseqüència  de  la  reducció  de 
creixements previstos en aquesta modificació.

- Principis de mobilitat sostenible i criteris ambientals i paisatgístics de la xarxa 
viària.  Altra vegada, els efectes que poden derivar d’aquestes actuacions són 
necessàriament positius, ja que consisteixen en fomentar la mobilitat sostenible i 
en incloure criteris ambientals i paisatgístics als nous projectes de carreteres. 
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6 DETERMINACIONS FINALS

La Modificació número 2 del Pla Territorial de Mallorca s’ha de valorar globalment com 
a positiva, per l’abast del conjunt d’actuacions proposat.

- La  reducció  de  les  hectàrees  de  creixement  previstes  en  el  PTM  vigent 
reflectides a la taula de la norma 6. 

- La supressió de les ART 8 de zones POOT preferents.

- La supressió de les ART 10 d’àrees i elements singulars.

- La creació d’àmbits d’integració paisatgística (AIP I – Entorns de la Real, AIP II – 
Entorns de Son Reus, AIP III – Connexió Palma Marratxí, AIP-IV Connexió Son 
Servera – Sant Llorenç (Cala Millor), i AIP V – Antiga central tèrmica d’Alcúdia).

A  continuació,  i  a  manera  de  resum,  es  confecciona  una  taula  que  inclou  les 
determinacions finals i els principals aspectes inclosos en els informes de les diferents 
administracions consultades i com s’han incorporat a la Modificació número 2 del Pla 
Territorial de Mallorca.

Origen Mesura Incorporació al pla
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AIP III Connexió Palma – Marratxí
- El corredor verd al voltant del torrent Gros hauria de  

conservar  en  les  millors  condicions  possibles  la  
vegetació corresponent a l’hàbitat Nicotiano glaucae  
– Ricinion communis.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han  
de ser autòctones i han de consumir poca aigua. El  
sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües  
depurades  i  s’ha  de  comptar  amb  sistemes  que  
evitin les pèrdues del recurs.

- Que  se  adeqüin  les  zones  més  degradades  amb 
presència d’activitats no compatibles amb els usos 
residencials del sòl urbà i els agraris del sòl rústic.  
Tractament  adequat  per  a  activitats  com  per  
exemple  deixalleries  i  altres  amb  l’objecte  de  
millorar la qualitat paisatgística d’aquestes zones.

- Que  es  tengui  en  consideració  l’existència  de  la 
zona inundable del  torrent  Gros a l’hora d’ordenar  
l’AIP,  introduint  mesures  que  redueixin  el  risc  
d’inundació i les possibles afeccions a la població.

S’inclouen les mesures a la fitxa de la AIP 
III, Annex III.

AIP IV Son Servera – Sant Llorenç
- Que  s’introdueixin  mesures  per  a  la  conservació  

dels hàbitats naturals presents cap al sud de l’ART  
en  contacte  amb l’ANEI  núm.  18  de  la  Punta  de  
n’Amer.

- Que s’incloguin mesures d’autoprotecció contra risc  
d’incendi en els espais que tenen risc mitjà segons  
la cartografia de l’INFOBAL.

- Les plantes de les zones verdes dissenyades han  
de ser autòctones i han de consumir poca aigua. El  
sistema  de  regatge  s’hauria  d’abastar  d’aigües  
depurades  i  s’ha  de  comptar  amb  sistemes  que 
evitin les pèrdues del recurs.

S’inclouen les mesures a la fitxa de la AIP 
IV, Annex III.

AIP V Antiga central tèrmica d’Alcúdia
- Que  s’introdueixin  mesures  per  a  potenciar  

l’estalvi  en  el  consum  d’aigua  en  el  parc  
d’empreses i en els equipaments, com reutilització  

S’inclouen les mesures a la fitxa de la AIP 
V, Annex III.
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d’aigües  grises,  cisternes  amb  dispositius  per  
economitzar  l’aigua,  aljubs  que  permetin  la  
recollida d’aigües pluvials...

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  
haurien de ser autòctones i haurien de consumir  
poca  aigua.  El  sistema  de  regatge  s’hauria  
d’abastar  d’aigües  depurades  i  s’ha  de comptar  
amb sistemes que evitin les pèrdues del recurs.

- Que  les  edificacions  estiguin  condicionades  per  
poder fer recollida selectiva.

- Que  es  prevegin  mesures  d’estalvi  d’energia  o  
d’utilització  d’energies  alternatives.  Per  exemple,  
instal·lar  plaques  solars  per  escalfar  l’aigua  
sanitària. Dissenyar els edificis per a potenciar la  
captació de radiació solar i minimitzar les pèrdues  
de calor i per propiciar mecanismes de ventilació i  
refrigeració  natural  quan  les  circumstàncies  ho 
requereixin.

AIP I entorns del Secar de la Real i AIP II entorns de  
Son Reus.
- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  

haurien de ser autòctones i consumir poca aigua.  
El sistema de regatge s’hauria d’abastar d’aigües  
depurades i comptar amb sistemes que evitin les  
pèrdues del recurs.

S’inclouen les mesures a les  fitxes de les 
AIP I i II, Annex III.

Sa Ràpita

- Que no s’ocupin, ni tan sols de forma provisional,  
sòls subjectes a  règims de protecció especial.

- Les  plantes  de  les  zones  verdes  dissenyades  
haurien de ser autòctones i consumir poca aigua.  
El sistema de regatge s’hauria d’abastar d’aigües  
depurades  i  s’ha  de comptar  amb sistemes que 
evitin les pèrdues del recurs.

- Que als establiments turístics que es construeixin  
es  prevegin  mesures  d’estalvi  d’aigua,  com 
reutilització  d’aigües  grises,  cisternes  amb 
dispositius per economitzar l’aigua, recol·lecció de 
les aigües de les teulades per a la seva posterior  
reutilització en regs o neteges i previsió d’un aljub  
a  la  parcel·la  que  permeti  la  recollida  d’aigües  
pluvials per a usos no potables...

- Que  els  nous  establiments  turístics  estiguin  
condicionats per poder fer recollida selectiva, amb 
espai  suficient  per  ubicar  contenidors  pels  
diferents tipus de residus.

- Que  es  prevegin  mesures  en  els  establiments  
turístics  d’estalvi  d’energia  o  d’utilització  
d’energies  alternatives.  Per  exemple,  instal·lar  
plaques  solars  per  escalfar  l’aigua  sanitària.  
Dissenyar els edificis per a potenciar la captació  
de radiació solar i minimitzar les pèrdues de calor i  
per  propiciar  mecanismes  de  ventilació  i  
refrigeració  natural  quan  les  circumstàncies  el  
requereixin.

- Plantejar  la  posició  dels  edificis  en  funció  del  
microclima, la insolació, la contaminació acústica,  
la  ventilació  i  tots  els  paràmetres  que  puguin  
incrementar  el  potencial  d’estalvi  energètic  i  de  
disminució  de  la  contaminació.  Desenvolupar  
solucions  bioclimàtiques  basades  en  estudis  
arquitectònics detallats.

- Instal·lar plaques solars per a l’enllumenat. Estudi  
de localització de faroles en els punts necessaris.  
Estudiar energies poc contaminants i de baix preu  
i enllumenat de baixa intensitat i consum.

- Segons  la  ubicació  del  creixement,  per  minorar  
l’impacte  visual  es  proposa  que  es  creïn  zones  

S'inclouen  les  mesures  a  la  disposició 
addicional vuitena

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     51



CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

enjardinades a les àrees amb més intervisibilitat.  
Una altra mesura a prendre és l’establiment d’una  
filera d’arbres que en disminueixi l’impacte visual. 

- Les  noves  edificacions  haurien  de  complir  
determinats  paràmetres  d’adaptació  a  l’entorn,  
com  són  l’ús  de  materials,  colors  i  estructures  
tradicionals.

- S’aconsella la prohibició de soterranis a aquelles  
zones de risc d’inundació. 

- Que  s’incloguin  mesures  d’autoprotecció  contra  
risc d’incendi en els espais que tenen risc elevat  
d’incendi segons la cartografia de l’INFOBAL.
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Informe  favorable  amb  quatre  condicions  exposades  
per al Pla Especial. Les  condicions  proposades  s’hauran  de 

considerar en el Pla especial
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rs L’informe  assenyala  que  les  actuacions  incloses  en  
aquesta  modificació  puntual  no  afecten  les  
instal·lacions  portuàries  de  competència  de  la  
Comunitat  Autònoma,  per  la  qual  cosa  s’informa 
favorablement. 
“Malgrat  això,  cal  destacar  que  en  la  documentació  
gràfica no es defineixen els límits de la zona de servei  
portuària  dels  ports  de Pollença,  CN Arenal  i  CN sa  
Ràpita.”

Es  pren  nota  d’aquest  suggeriment  des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori del Consell de Mallorca i s’inclourà 
en  motiu  de  la  propera  revisió  del  pla 
territorial  que  es  dugui  a  terme.  Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
l’objecte de la modificació.
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Des  d’aquest  informe  es  fan  les  següents  
observacions:
- Els aeroports de Palma de Mallorca i de Mallorca –  

Son  Bonet  es  troben  ordenats  pels  seus  
corresponents  Plans Directors,  aprovats  per  Ordre 
Ministerial  de  5 de setembre de 2001 (BOE núm.  
221, de 14 de setembre) i Ordre Ministerial de 31 de  
juliol de 2001 (BOE núm. 221, de 14 de setembre),  
que delimiten  els  respectius  aeroports  i  les  seves  
zones de servei. 
En base a això, tal com s’indicà en l’anterior informe  
de l’aprovació  inicial  de  la modificació  puntual  del  
PTIM, de 2 de setembre de 2008, els aeroports de  
Palma de Mallorca i de Son Bonet han de quedar  
reflectits en els plànols del PTIM amb, almenys, la  
delimitació dels àmbits fixada pels seus respectius  
Plans  Directors,  per  la  seva  qualificació  com  a 
Sistema  General  Aeroportuari  pels  planejaments  
urbanístics  generals  municipals,  en compliment de  
l’article  166.2  de  la  Llei  13/1996,  de  30  de  
desembre,  de  Mesures  Fiscals,  Administratives  i  
d’Ordre Social. 
Segons l’article 166.2 de la Llei 13/1996 i l’article 8  
del  Reial  Decret  2591/1988,  de  4  de  desembre,  
sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i  
la seva Zona de Servei: “Els plans generals i la resta  
d’instruments  generals  d’ordenació  urbana 
qualificaran els aeroports  i la seva zona de servei  
coma  sistema  general  aeroportuari  i  no  podran  
incloure determinacions que suposin interferència o 
pertorbació  en  l’exercici  de  les  competències  
d’explotació aeroportuària.

- En  relació  amb  les  Servituds  Aeronàutiques  
establertes,  basant-se  en  la  Disposició  Addicional  
Única  de  la  Llei  48/1960,  de  21  de  juliol,  de  
Navegació Aèria (BOE núm. 173,  de 23 de juliol),  
modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre,  
de Mesures Fiscals, Administratives i  Ordre Social  
(BOE  núm. 312, de 30 de desembre), la modificació  
puntual núm. 2 del PTIM ha de tenir en compte totes  

Es pren nota d’aquestes observacions des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de  Mallorca  i 
s’inclouran en motiu de la propera revisió 
del pla territorial que es dugui a terme. Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
l’objecte de la modificació.

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     52



CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

les àrees afectades per les disposicions aprovades  
(Decret 2038/1986, de 28 de juny, BOE núm. 237,  
de 3 d’octubre de 1986, corregit pel BOE núm. 289,  
de  3  de  desembre  de  1986,  per  a  l’Aeroport  de 
Palma de Mallorca, i Reial Decret 296/1988, de 18  
de març, BOE núm. 82, de 5 d’abril de 1988, per a  
l’Aeroport  de  Son  Bonet),  no  permetent  que  cap 
edificació,  estructura  o  objecte  sobrepassi  les  
superfícies  limitadores que figuren en el  plànol  de  
les citades servituds. 
Les  construccions  o  instal·lacions  a  localitzar  en  
espais  sotmesos  a  servituds,  requereixen  la  
resolució  favorable  de  l’Agència  Estatal  de  
Seguretat  Aèria  (AESA),  del  Ministeri  de  Foment,  
segons  es  determina  en  els  articles  29  i  30  del  
Decret  584/1972,  de  9  d’agost,  i  el  Reial  Decret  
1541/2003, de 5 de desembre. 
Addicionalment,  en  compliment  de  l’article  8  del  
Decret  584/1972,  l’execució  de  qualsevol  
construcció o estructura i la instal·lació dels mitjans  
necessaris per a la seva construcció, que s’elevi a  
una altura superior als 100 metres sobre el terreny,  
com ara les altures dels aerogeneradors – incloses  
les seves pales – requerirà resolució favorable de la  
Direcció  General  d’Aviació  Civil  del  Ministeri  de  
Foment.

-     La modificació puntual  número 2 del  PTIM ha de contar  amb  
l’informe vinculant establert en la Disposició Addicional Segona  
del  Reial  Decret  2591/1998,  de 4  de desembre,  d’Ordenació  
dels Aeroports d’Interès General i la seva Zona de Servei, que  
és  competència  de  la  Direcció  General  d’Aviació  Civil  del  
Ministeri de Foment.
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Possible  afecció  de  les  actuacions  compreses  en  el  
plànol  “infraestructures  de  comunicació”  sobre  el  
Sistema general aeroportuari de Son Bonet.

Les  infraestructures  de  comunicació 
assenyalades no són una proposta del Pla 
territorial,  sinó  que  es  recullen  del  pla 
director  sectorial  de  carreteres.  En 
qualsevol cas els àmbits de la modificació 
no afecten la zona de servei aeroportuària.

Tractament del sistema general aeroportuari

Es pren nota d’aquestes observacions des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de  Mallorca  i 
s’inclouran en motiu de la propera revisió 
del pla territorial que es dugui a terme. Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
l’objecte de la modificació.

Tractament de les afeccions acústiques

Es pren nota d’aquestes observacions des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de  Mallorca  i 
s’inclouran en motiu de la propera revisió 
del pla territorial que es dugui a terme. Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
l’objecte de la modificació.

Tractament de les Servituds aeronàutiques

Es pren nota d’aquestes observacions des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de  Mallorca  i 
s’inclouran en motiu de la propera revisió 
del pla territorial que es dugui a terme. Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
l’objecte de la modificació.

Normativa sectorial

Es pren nota d’aquestes observacions des 
dels  serveis  tècnics  del  Departament  de 
Territori  del  Consell  de  Mallorca  i 
s’inclouran en motiu de la propera revisió 
del pla territorial que es dugui a terme. Les 
condicions  de  l’informe  sobrepassen 
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l’objecte de la modificació.
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s Dels canvis continguts en la Modificació Puntual  i  els  
àmbits afectats per la Llei de Costes, no se’n deriven  
conseqüències negatives per a la protecció del domini  
públic  maritimoterrestre  i  les  seves  servituds.  En  
conseqüència,  aquesta  direcció  general  no  posa cap  
objecció a la Modificació Puntual núm. 2 del PTIM, ja  
que el seu contingut no contravé les determinacions de  
la Llei de Costes. 

No obstant això, hi ha un informe d’afecció de l’hotel  
Don Pedro per la delimitació del Domini Públic, servitud  
de trànsit i de protecció de la Llei de Costes (segons  
delimitació any 2008).

En  aquest  sentit  el  que  es  preveu  és 
incrementar  les  àrees  de  creixement 
vinculat  a  operacions  de  reconversió  al 
municipi  de  Pollença  amb  l’objecte  de 
poder solucionar aquest tema.
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1) Els plànols de delimitació de l’àmbit de cada AIP han  
de ser a una escala més adient, mínim en DIN A, per  
tal  de  poder  identificar  amb  claredat  les  parcel·les  
afectades. Igualment s’haurà de fer amb els esquemes  
directors de cada AIP continguts en l’Annex III. Tant els  
plànols  de  delimitació,  com els  esquemes  directors  i  
qualssevol altres plànols que s’han inclòs com a figures  
en l’annex III hauran d’anar acompanyats de les seves  
respectives llegendes, atès que els plànols continguts  
en  l’annex  III  són  confusos,  doncs  o  bé  no  tenen  
llegenda o estan tan reduïts que no es poden apreciar  
les propostes que impliquen

S’ha inclòs la  delimitació  de les ART als 
plànols de la sèrie de sòl rústic a 1:25.000. 
S’han tret  els  esquemes directors  de  les 
fitxes i es donen criteris perquè l’ordenació 
detallada la faci el pla especial.

“2) En relació a l’AIP I entorns del Secar de la Real i  
AIP II entorns de Son Reus, a l’igual que el que s’ha  
comentat per a l’AIP III, caldrà justificar els canvis en la  
qualificació  del  sòl  respecte  a  l’ordenació  vigent,  en  
especial  la  incorporació  de  sistemes  generals  en  sòl  
rústic  (plànols  698-2,  698-5  i  698-6).  En  aquest  cas  
caldrà definir si el canvi en la qualificació es correspon  
a  sistemes  generals  existents  o  bé  es  tracta  d’una  
proposta.  En  cas  de  que  no  es  tracti  de  sistemes  
generals  existents,  serà  necessari  fer  una  anàlisi  
d’alternatives  a  fi  de  seleccionar  l’alternativa  més  
adient  des del  punt  de vista ambiental  i  analitzar  els  
possibles impactes previstos.”

Tractat  al  punt  4.10  de  la  Memòria 
ambiental.

3) Respecte a l’AIP II, la memòria ambiental haurà de  
justificar  els  canvis  en  la  qualificació  del  sòl,  en  
especial  la  incorporació  de  sistemes  generals  en  sòl  
rústic (plànol 698-2). S’haurà de definir si el canvi en la  
qualificació es correspon a sistemes generals existents  
o bé es tracta d’una proposta. En cas que no es tracti  
de sistemes generals existents,  serà necessari  fer un  
anàlisi  d’alternatives  a  fi  de  seleccionar  l’alternativa  
més adient des del punt de vista ambiental.

Tractat  al  punt  4.10  de  la  Memòria 
ambiental.

4) En relació a l’AIP III connexió Palma – Marratxí el  
document  de  referència  establia  que  l’ISA  havia  de  
detallar  exactament  quines  modificacions  es  duran  a  
terme,  l’avaluació  dels  impactes  ambientals  de  les  
mateixes,  determinar  quina  ha  estat  la  normativa  
sobrevinguda que ha afectat  concretament a aquesta  
ART i no a les demés ART, així com indicar els estudis  
realitzats  pel  Departament  de Territori  que afecten al  
desenvolupament  d’aquesta  ART  (ara  AIP).  Un  cop  
revisada  la  documentació  presentada,  es  comprova 
que  no  s’ha  aportat  tota  la  informació  requerida.  La 
memòria  ambiental  haurà  d’analitzar  exactament  
quines  modificacions  es  duran  a  terme  respecte  a  
l’ART  vigent,  analitzant  els  canvis  d’àmbit  (s’haurà  
d’indicar  sobre el plànol a escala adient quins àmbits  
s’incorporen  i  quins  àmbits  s’exclouen),  així  com 
justificar  els  canvis  en  la  qualificació  del  sòl,  en  

Tractat  al  punt  4.10  de  la  Memòria 
ambiental.
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especial  la  incorporació  de  sistemes  generals  en  sòl  
rústic  (plànols  698-2,  698-5 i  698-6).  En aquest  cas,  
caldrà definir si el canvi en la qualificació es correspon  
a  sistemes  generals  existents  o  bé  es  tracta  d’una  
proposta. En cas que no es tracti de sistemes generals  
existents, serà necessari fer una anàlisi d’alternatives a  
fi de seleccionar l’alternativa més adient des del punt  
de vista ambiental.
Un  altre  dels  aspectes  requerits  en  el  document  de  
referència  era  que  l’ISA  ha  de  delimitar  el  corredor  
lineal  de l’espai  lliure sobre l’eix  del  Torrent  Gros,  si  
s’han realitzat  consultes  i  s’han coordinat  amb altres  
administracions per a realitzar aquesta delimitació, així  
com  l’avaluació  de  les  corresponents  afeccions  
ambientals  i  l’avaluació  dels  impactes.  La  delimitació  
del  corredor lineal  està inclosa en l’annex III,  però la  
imatge  és  tan  petita  que  no  es  pot  apreciar  amb 
claredat. Com s’ha esmentat en el punt anterior, caldrà  
aportar plànols a una escala més precisa.

Manca també definir, per aquesta AIP, quines accions  
es duran a terme si a la zona afectada per aquesta s’hi  
localitza alguna activitat que tengui un ús incompatible  
amb l’ús residencial.

S’incorporen mesures correctores a la fitxa 
de l’AIP III. 

5) En relació a l’AIP IV connexió Son Servera – Sant  
Llorenç, en el document de referència s’indicaven una  
sèrie d’aspectes que havien de ser avaluats en l’ISA i  
que no s’han incorporat, que són: s’han d’incloure els  
plànols  amb la  situació  actual  i  la  proposada  per  la  
modificació núm. 2 del  PTIM, on quedin  reflectits  els  
canvis  que  implica  aquest  nou  ajust  i  avaluar  els  
impactes que impliquin els canvis, si n’hi ha. A més, a  
l’igual  que  per  a  l’AIP  III,  manca  també  definir,  per  
aquesta AIP, quines accions es duran a terme si a la  
zona afectada per aquesta s’hi localitza alguna activitat  
que tengui un ús incompatible amb l’ús residencial, així  
com especificar els espais lliure i els equipaments que  
es proposa crear.

Tractat  al  punt  4.10  de  la  Memòria 
ambiental.

S’incorporen mesures correctores a la fitxa 
de l’AIP III.

6)  En  relació  a  les  mesures  previstes  es  recomana  
incorporar  les  mesures  preventives  i  correctores  
corresponents  a  cada  una  de  les  AIP  en  l’Annex  III  
presentat,  per  tal  que els  futurs  plans  especials  que  
s’elaborin les prevegin. Pel que fa a sa Ràpita, s’haurà  
de  preveure  la forma d’incorporar  aquestes  mesures  
per  tal  que  quedin  reflectides  en  l’adaptació  de  les  
normes subsidiàries al PTIM.

Les mesures de l’ISA s’inclouen a les fitxes 
de cada una de les AIP a l’annex III i pel 
cas de sa Ràpita s’inclouen a la disposició 
addicional vuitena.

7)   En  relació  al  nucli  de  sa  Ràpita,  la  modificació  
proposa  la  incorporació  com  a  àrea  de  
desenvolupament  urbà  sobrevinguda  d’un  àmbit  
corresponent al sector THM XX-1 “sa Marina”,  com a  
conseqüència d’una sentència judicial ferma. Tot i això,  
la memòria ambiental haurà de fer una anàlisi del medi,  
definir  els  impactes  i  problemes  medi  ambientals  
previstos i proposar les pertinents mesures correctores.

Tractat  al  punt  4.10  de  la  Memòria 
ambiental.

8)   Per  últim,  es  detecta  un  error  en  el  plànol  4  
“Infraestructures  de  comunicació”,  atès  que  en  la  
Memòria de la Modificació núm. 2 del PTM es diu, en el  
punt 5.5.2 que “Es proposa, per motius de coherència  
amb  el  model  territorial,  l’actualització  de  les  
referències  i  contingut  del  Pla  director  sectorial  de  
carreteres  de  Mallorca  actualment  vigent,  aprovat  el  
proppassat 3 de desembre de 2009, que el PTIM farà  
seves pel que fa a l’horitzó temporal de la primera fase  
del PDS, semblant al del propi PTIM. A la vegada s’hi  
incorpora la previsió de mesures conseqüents amb el  
principi de sostenibilitat territorial que inspira la present  
modificació  puntual.”  D’acord  amb  això  els  plànols  
d’infraestructures  de  comunicació  hauria  de  coincidir  
amb  el  plànol  “Programes  d’actuació  a  la  fase  I”  
publicat en el BOIB núm. 183 de 17/12/2009.

S’ha modificat el plànol 4 d’infraestructures 
de comunicació per  ajustar-lo al PDS de 
carreteres, segons l’informe de la Direcció 
insular de carreteres.

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     55



CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

In
fo

rm
e 

de
 la

 D
ire

cc
ió

 In
su

la
r d

e 
C

ar
re

te
re

s

Al plànol 4 “infraestructures de comunicació” s’han de  
corregir les errades següents:
-  L’addició  d’un  carril  s’ha  de  suprimir  de  la  Ma-20,  
entre la Ma-19 i Ma-1110, de la Ma-19, entre Ma20 i  
l’enllaç de l’accés a l’aeroport, i de la Ma-13, entre Ma-
20  i  Ma-30,  ja  que  no  figuren  a  la  Revisió  del  Pla  
director sectorial de carreteres per a l’illa de Mallorca  
de  2009  (en  endavant  PDSCMa)  perquè  eren  
actuacions que ja es trobaven executades.
- D’acord amb el PDSCMa no es preveu l’addició d’un  
carril  a la Ma-20 en el  tram dels  túnels de Gènova i  
entre aquests i la Ma-1.
-  D’acord  amb  el  PDSCMa  es  preveu  l’addició  d’un  
carril a la Ma-1 també el tram entre el seu inici i la Ma-
20.
- D’acord amb el PDSCMa es preveu la duplicació de  
calçada d’un tram de la carretera Ma-1040.”

S’han corregit aquestes errades del plànol 
4  d’”Infraestructures  de  comunicació”  per 
coherència amb el  PDS de carreteres de 
Mallorca.

2.  Respecte  a  la  nova  redacció  de  la  norma 52  del  
PTIM s’ha de tenir en compte el següent:
La  nova  redacció  de  l’apartat  1  de  la  norma  ha  de  
permetre  que  les  obres  previstes  a  la  fase  2  del  
PDSCMa, a nivell d’avanç d’ordenació, que puguin ser  
incorporades al Programa de construcció de la fase 1  
d’acord  amb  la  norma  7  del  PDSCMa  quedin  
emparades també pel PTIM.

S’ha modificat la norma 52 del PTM.

Atès que es proposa suprimir els apartats 2 i 4 de la  
norma,  el  primer  paràgraf  d’aquesta  queda  
incongruent.  Per  ser  coherent  hauria  de  quedar  
redactat d’una manera semblant a la següent:
Les actuacions propostes destinades a la millora de la  
xarxa de carreteres s’agrupen en: propostes de millora  
de capacitat viària i proposta de vies parc.

S’ha modificat la norma 52 del PTM.

3. A l’àmbit d’intervenció paisatgística Connexió Palma  
– Marratxí, la zona d’espai lliure prevista al nucli rural  
Can Buc envaeix la reserva viària per a la prolongació  
de  la  Ma-30,  tram  III:  Ma-13/Ma-11,  establerta  pel  
PDSCMa,  i,  per  tant  ha  de  ser  compatible  amb 
aquesta.

S’elimina l’esquema director de la fitxa de 
l’AIP III.
Tractat  al  punt  4.11  de  la  Memòria 
Ambiental.

4. Altres consideracions:
Amb l’aprovació definitiva del PDSCMa es va eliminar  
la nova carretera de connexió entre la Ma-15 i la Ma-
3010, fet que s’indica per si pot tenir incidència amb la  
proposta de via parc Aeroport – sa Pobla que inclou el  
PTIM.

Es modifica el plànol 4 “infraestructures de 
comunicació” per incloure el nou traçat.
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Proposa que es modifiqui el traçat de la Ruta de Pedra  
en Sec i de la Ruta Artà – Lluc en la nova redacció del  
Pla Territorial.

Es modifiquen les normes 49 i 50 del PTI 
per obrir la possibilitat de definir el traçat 
definitiu  de  les  rutes  a  través  de  plans 
especials.
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Incloure  determinacions  particulars  per  a  l’Interès  
General de la biogranja del Secar de la Real a la fitxa  
de l’AIP I. 

S’inclouen  a  la  fitxa  de  l’AIP 
determinacions  particulars  per  tal  de 
permetre  la  implantació  d’activitats 
complementàries del sector primari. 

Incloure creació oficina de gestió CEP i Observatori del  
Paisatge. Es modifica la Norma 70,apartat 2.

Incloure delimitació de les AIP als plànols d’ordenació  
del PTIM.

S’ha inclòs la delimitació de les AIP en els 
plànols d’ordenació del PTIM.
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Per l’Equip Redactor:

Sgt: Antoni Pons Esteva       Sgt:  Maria  Magdalena  Pons 
Esteva

Geògraf Geògrafa

Palma,  26 de novembre de 2010
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7 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA MEMÒRIA AMBIENTAL
Aquesta  memòria  es  presenta  conjuntament  amb  la  resta  de  documentació  de  la 
Revisió i Adaptació de les NS de Santa Eugènia al Pla Territorial de Mallorca.  Entre la 
documentació adjunta de l’Adaptació hi ha un annex amb els informes i al·legacions 
que s’han rebut  durant  el  procediment  i  que s’han tractat  en aquest  document  de 
Memòria Ambiental i en els documents corresponents a l’Adaptació.

La relació d’informes que es presenten annexos a la documentació és la següent:

- Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

- Autoritat Portuària de Balears. Ports de Balears de l'Adm. General de l'Estat.

- Port IB de Govern de les Illes Balears.

- Conselleria de Turisme i Treball.

- Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). 

- Direcció General d'Aviació Civil, Ministeri de Foment.

- Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Conselleria de Presidència. 

- Conselleria de Salut i Consum.

- Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar, Ministeri de Medi Ambient, i 
Medi Rural i Marí.

- Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, Conselleria de Medi Ambient. 

- Direcció Insular de Carreteres, Consell de Mallorca. 

- Direcció General de Comerç, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

- Direcció Insular d'Ordenació del Territori, Consell de Mallorca. 

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     58



í: ; L 2~D

, .'~-:::::-~-::::::¡,

'~'iIDi Govern
'N!r,~" de les lIIes Balears

Conselleria d'Afers Socials,
Promoció i Irnmigració

Sr. Jeroni M. Más Rigo
Secretari general
Departament de Territori
Conselllnsular de Mallorca
C/ de General Riera, 113
07010 Palma

Exp: SG 221/2010
Emissor: SG/SJ/MR
Document: ofici

''''1;{:rt ~~~~I\or(a
DEPARTAt.\t:NT DEL TERRITORI

Data: 22 JUL. ZOiQ

" ,'TR.\DA SORTIDA

~1«b

eo1

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

C. AFERS SOC PROM 1M

REGISTRE: S OR'¡-\A,:J
Núm: ~,¡l-1V·010
Data: 14/07/2010

Assumpte: tramesa informe relatiu a I'aprovació inicial de la modificació puntual
núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca

Us tramet, adjunt, I'informe relatiu a I'aprovació inicial de la modificació puntual
núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, d'acord amb el disposat a I'article
1O.l.d) de la L1ei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial i a I'article 89
de la L1ei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i
d'avaluacions ambientals estrategiques a les IlIes Balears.

Palma, 13 dejuliol de 2010

Pla~a de la Orassana, 4 07012 Palma
Tel : 971 177400 Fax: 971 17 64 40 Web: http://aferssocials.iltesbalears.c
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Consclleria d'Afers Socials,
Promoció i Irnmigració
Secretaria General

Exp.: se 221/2010
Document: informe
Emissor: SJ/MR

, , 002

Informe relatiu a I'aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla
territorial insular de Mallorca

Antecedents

1. En data 18 de juny de 2010 va entrar a la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i
Immigració un escrit mitjan~ant el qual el secretari general del Departament de
Territori del Cansell Insular de Mallorca sol·licitava I'emissió de I'informe previst a
I'artide 1O.l.d) de la L1ei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial i
donava trasllat, als efectes del tramit de consulta ambiental previst a I'artide 89 de
la L1ei 11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i
d'avaluacions ambientals estrategiques a les IlIes Balears.

2. La secretaria general va fer arribar al Servei Jurídic la documentació tramesa per
tal d'estudiar-ne el contingut.

Conclusions

Una vegada analitzada la documentació relativa a I'aprovació inicial de la
modificació puntual número 2 del Pla territorial insular de Mallorca, el Servei Jurídic
ha constatat que no regula competencies d'aquesta Conselleria. Per altra banda, en
relació al tramit de consulta ambiental no hi ha cap suggeriment a realitzar.

Palma, 12 de juliol de 2010

Ma Isabel Rodríguez Baos

Vist i plau
El cap del Servei Jurídic

José M. Bezares Portell

P1aiYa de la Drassana, 4 07012 Palma
Te!.: 971 177400 Fax: 971 176440 Web: http://aferssocials.illesbalears.cat
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- Registre general

~ Sortida 09/08/2010I~ Consel'-de Mallol"(~al 2010/003375 13:46:52
," REGISTRE GENERAL Autoritat Portuaria de Balears

16 A60. 2010

ENTRADA Núm SORTIDA Núm;
¿Se¡ 7.. i

Moll Vell, 3
07012 Palma de Mallorca

Te!.: 9712281 50
fax: 971 72 69 48

Fecha: 30 de julio de 2010

SIR:

NIR: EM-288

Destinatario: Sr. Jeron; M. Mas Rigo
Secretari General del Departament de
Territori del Consell de Mallorca
General Riera, 113

07010 PALMA

Asunto: Informe de la aprobación inicial de la modificación puntual nO 2 del Plan

Territorial Insular de Mallorca.

En relación con el tema del "asunto", el Director de la Autoridad Portuaria de
Baleares ha producido el correspondiente informe, del que se adjunta copia y, que hace
suyo esta Presidencia.

iGI
....'.~. Coo~~1I
\~~1 d~ M..··(>·...:rNT DEL TERR.T(~~
OfPAf<~' , ---- EL PRESIDENTE,

Francesc Triay Llopis.
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Autotitat Portuaria de Balears

Moll Vell, 3 Tel.: 971 2281 50
07012 Palma de Mallorca Fax: 971 72 69 48

Fecha: 30 de julio de 20 IO Destinatario:
Presidente de la Autoridad Portuaria
de Baleares.

N/R: EM-288

SIR:

Asunto: Informe de la aprobación inicial de la modificación puntual n° 2 del Plan
Territorial Insular de Mallorca.

El Sr Secretario General del Depmiament de Territori del Consell de Mallorca,
con fecha 16 de junio pasado y con entrada en la Autoridad Portuaria el 22 de dicho
mes, remite copia en formato CD de la indicada modificación a los efectos previstos en
el miículo 10. Ld) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, en
relación con las competencias de la Autoridad Portuaria, señalando un plazo de dos
meses para la evacuación del informe. En el mismo plazo se somete a consulta a los
efectos previstos en el artículo 89 de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de
Evaluaciones de Impacto Ambiental y de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en las
Islas Baleares, la documentación inicialmente aprobada por la Comisión Balear de
Medio Ambiente en sesión de 27 de abril de 20 IO.

Examinada la documentación recibida que viene constituida por cuatro
documentos, numerados del I al IV, concernientes propiamente a la moditlcación, más
un quinto documento, numerado con el V, que trata de la Evaluación Ambiental
Estratégica, a continuación se expone el parecer de esta Dirección en relación con estos
documentos en aquellos aspectos que sean de interés para la Autoridad Portuaria.

Documento 1.- Memoria.

Explica las motivaciones básicas para proceder a las moditlcaciones del Plan
Tenitorial Insular de Mallorca (PTIM) aprobado en 13 de diciembre de 2004, sin que
los aspectos portuarios o de los establecimientos de señalización marítima tengan
directa relación con ellas. Como extremos tratados más relevantes cabe señalar que en el
epígrafe 3.1 se reseña el objeto de racionalizar y mejorar las Áreas de Reconversión
Territorial (ART) del Plan vigente y que en el epígrafe 3.2 se trata de la definición de
nuevas previsiones relativas a políticas de paisaje, extremos, ambos, sin incidencia
directa en la Autoridad Portuaria.
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El epígrafe 5.3 es de gran interés para la Autoridad Portuaria por cuanto se
refiere a la creación y desarrollo de la nueva figura de los Ámbitos de Intervención
Paisajística (AIP) encaminada a la mejora del paisqje, cuya ordenación se prevé por
medio de un plan especial de extraordinaria relevancia por cuanto prevalece sobre los
planeamientos municipales vigentes. Son cinco los AIP prevenidos, de los cuales el
AIP-V.- "Antigua Central Térmica de Alcudia y entornos", es el único que afecta a la
Autoridad Portuaría.

En el apartado e) del anterior epígrafe se detalla el contenido de este AIP
señalando, entre otros aspectos de menor interés para la Autoridad Portuaria, que debe
preverse un vial peatonal que relacione Alcanada con el Núcleo urbano del Puerto, si
bien permitiendo el desarrollo de actividades ligadas al sector de servicios y
complementarios del puelio comercial con vistas a la mejora de su explotación. Es una
AIP-V que transforma la ART 10.2 del vigente Plan Territorial Insular de Mallorca
(PTIM).

Documento 11.- Normas de ordenación.

Pasa revista a las necesarias revisiones de las normas del PTIM vigente. Por lo
que afecta a la Autoridad POliuaria cabe reseñar que la disposición adicional décima se
refiere al nuevo Anexo III con las fichas de las nuevas (AIP) - (AP).

Documento 111.- Anexo 111 (AP).

Detalla los AIP y, en especial el AIP-V ya citado. En la "Introducción" y en los
"Objetivos" no trata de la modificación del límite de la zona de servicio del puerto ni de
ningún otro extremo que afecte a éste de un modo directo, aunque contempla unas vías
interiores que relacionen el núcleo urbano del puelio con el puerto comercial y el núcleo
residencial de Alcanada. Tampoco en las "Líneas de actuación" se reseñan extremos que
tengan relación directa con el puerto.

En la ficha de "Parámetros de desarrollo del Plan Especial" se recoge la
superficie total del AIP-V de 7,22 Ha, el aprovechamiento lucrativo máximo de 0,3
m2/m2 con usos terciarios de todo tipo con el correspondiente equipamiento e
infraestructuras. Trata expresamente de la regulación del límite de la zona portuaria de
manera que mejore la explotación del puelio.

Documento IV.- Documentación gráfica.

Señala las ART y los puntos donde se producen actuaciones. En lo que concierne
al AIP-V.- "Antigua Central Ténnica de Alcudia y entornos", que es la pieza con
realmente interés para la Autoridad POliuaria, la definición gráfica se encuentra en la
ficha del Anexo III.

2
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Documento V.- Evaluación ambiental Estratégica.

Sin entrar en la consideración de otras actuaciones ajenas a la repetida AIP-V del
estudio recogido, ningún inconveniente se deriva para llevar a efecto las previsiones
reseñadas genéricamente para esta AIP.

Examen de las previsiones del AIP-V a la vista de las portuarias.

Cuanto se lleva expuesto ha de contemplarse desde el punto de vista de las
previsiones de la Autoridad Portuaria para el límite de la zona de servicio del Puerto de
Alcudia y de las utilizaciones previstas. Para ello procede considerar dos documentos,
los cuales no han culminado su tramitación, que inciden plenamente en la cuestión: el
"Plan de Utilización de los Espacios POliuarios del Puelio de Alcudia" y la "Propuesta
de adquisición a GESA de dos parcelas de 12.084 m2 y de 1.320 m2

" para su
incorporación a la zona de servicio del puerto.

Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Alcudia.-

Se trata del instrumento de planificación básico para definir el límite de la zona
de servicio del puerto y las utilizaciones genéricas de sus zonas. Tanto su contenido
como su tramitación vienen reguladas por el articulo 96 de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de
Interés General.

En el Plan redactado, aceptado inicialmente por el Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Baleares en sesión de 29 de junio de 2005, Yen trámite, con
las informaciones públicas y oficiales ya hace tiempo superadas, opuso reparos el
Ayuntamiento de Alcudia y el propio Consell de Mallorca al uso de la palie de
superficie de 12.084 m2 ubicados en el ART-IO.2, por entender que la previsión de usos
pOliuarios no estaba contemplada en dicha Área de Reconversión Territorial, también
prevista desarrollar en el PTIM con un Plan Especial. Aún cuando, entonces, cabía
discrepar de esta interpretación, ahora con el contenido de la ficha técnica y demás
previsiones antes apuntadas para el nuevo AIP-V -a desarrollar igualmente por un Plan
Especial- han de resultar posibles los usos portuarios, con independencia de que se
hallen o no incluidos en la zona de servicio del puerto.

Propuesta de adquisición a GESA de dos parcelas de 12.084 m2 y 1.320 m2

En concordancia con el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios, antes
tratado, la Autoridad Portuaria estableció contactos con GESA para la adquisición de
una parcela de 12.084 m2 situada en el ART-IO.2 (hoy AIP-V) y otra de 1.320 m2

situada entre esta y la actual zona de servicio del puerto. Esta propuesta se concretó en
la correspondiente nota. de la que se facilitó copia informal al Consell de Mallorca. En
el adjunto plano se define la forma y disposición de estas parcelas. Conforme a la
situación existente en la fecha de la citada nota (22 de noviembre de 2005) el Plan

3
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Especial debía ser redactado por GESA para todo el ámbito del ART-lO.2, con las
adecuadas determinaciones urbanísticas que permitieran en concreto:

1°._ El reparto de la edificabilidad de 0,3 m2 1m2 que ya tenía asignado el telTeno
del total recinto de GESA (de 7,22 Ha según la ficha técnica del actual AIP-V) debería
distribuirse, cuando menos, proporcionalmente a la superficie de la parcela incluida de
12.084 m2 manteniendo en ella, como mínimo, esta determinación.

2°._ El límite de la parcela en la parte del puerto habría de coincidir con el de las
parcelas ya adquiridas a GESA por la Autoridad Portuaria para su incorporación a la
zona de servicio del puerto.

3°._ Se debería defInir un acceso específico para el resto de la superficie objeto
del Plan Especial, es decir, por la parte Norte y Este, de forma que no incidiera a través
de la zona portuaria, ni por la franja y aludida parcela de 12.084 m2

4°._ Los usos a contemplar en el referido instrumento serían los indicados en el
artículo 94.1 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de
Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General, para el uso complementario,
en concreto los propios de las zonas de actuación logística (ZAL) para transformación,
envase y distribución de mercancías operadas en el puelio, el depósito, guardería y
mantenimiento de embarcaciones menores (puerto seco), la exposición y
comercialización de mercancías desembarcadas, etc.

Conclusión.-

De las consideraciones antes expuestas, y con independencia de la diferente
terminología que se aplica en las disposiciones pOliuarias y en las urbanísticas, cabe
entender, a juicio de esta Dirección, que las nuevas detem1inaciones prevenidas para el
AIP-V-que sustituye al anterior ART.IO.2- pueden ser compatibles con las que
contempla el Plan de Utilización de los Espacios POliuarios. Por otra parte el propio
AIP-V expresamente prevé la "regulación de la zona portuaria" lo cual no es sino, en
sus propios términos legales, la redefinición del "límite de la zona de servicio del
puelio" con las condiciones actuales de tráfico y de tecnología de explotación portuaria,
siendo la presente coyuntura -con la creación del nuevo AIP que tiene en cuenta al
puerto- favorable a la remoción de los obstáculos que han venido presentándose para
definir la zona de servicio del puerto y a la culminación, en su caso, de la tramitación
definitiva del Plan de Utilización de los Espacios POliuarios del Puerto de Alcudia.

Por todo ello cabe informar favorablemente la Modificación, no sin señalar
expresamente las cuatro condiciones antes expuestas para el Plan Especial que habrá de
desaITollar el AIP-V, así como la remisión de una copia del plano de las parcelas que se
incluyen en la zona de servicio del puerto, en el cual se grafía la línea límite de la zona
de servicio en la parte que afecta al repetido AIP-V. y al objeto de comprobar la total
coordinación del futuro Plan Especial del AIP con el Plan de Utilización de los Espacios

4
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Portuarios del Puerto de Alcudia, procede interesar que durante la tramitación del
mismo se solicite informe de la Autoridad Portuaria al igual que se hizo por ésta al
Consell al tramitar el citado Plan de Utilización.

El Director,

Con el Director.
El Presidente de la APB,

Anexo:

- Plano del nuevo límite previsto para la zona de servicio del Puerto de Alcudia,
según el Plan de Utilización en tramitación, que afecta al nuevo AIP-V que sustituye a la
anterior ART. 10.2.

5



NOTA SOBRE LAS
CONDICIONES QUE DEBE CUMPIR LA PARCELA DE 12.084 M2

DEL PUERTO DE ALCUDIA, DE PREVISTA ADQUISICIÓN A
GESA, PARA INCLUIR EN LA ZONA DE SERVICIO DEL

PUERTO.

La Autoridad Portuaria de Baleares tieue previsto adquirir a GESA, para
su incorporación a la zona de servicio del Puerto de Alcudia, la parcela de 12.084
m2 que figura en el plano adjunto, así como también la franja de terreno de 1.320
m2 situada entre la citada parcela y la actual zona de servicio del puerto..

El instrumento urbanístico a redactar por GESA (plan especial, con o sin
estudio de detalle) para desarrollar las previsiones del Plan Territorial en todo el
ámbito de sus terrenos de la antigua Central Térmica, es conveniente que esté
conforme con los usos que contempla la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y
con adecuadas determinaciones urbanísticas que los permitan; en concreto:

1.- El reparto de la edificabilidad de 0,3 m2
/ m2 que tiene asignado el

terreno del total recinto de GESA ha de distribuirse, cuando menos,
proporcionalmente a la superficie de esta parcela que es de 12.084 m2,
manteniendo en ella como mínimo esta determinación.

2.- El límite de la parcela en la parte del puerto coincidirá con el de las
parcelas ya adquiridas a GESA por la Autoridad Portuaria para su incorporación
a la zona de servicio del puerto.

3.- Se definirá un acceso específico para el resto de la superficie objeto del
Plan Especial, es decir por la parte norte y este, de forma que no incida a través de
la zona portuaria, ni por la franja y parcela de 12.084 m2 aludida.

4.- Los usos a contemplar en el referido instrumento serán los indicados en
el artículo 94.1 de la citada Ley 48/2003 para el uso complementario, en concreto
los propios de las zonas de actuación logística (ZAL) para transformación, envase
y distribución de mercancías operadas en el puerto, el depósito, guardería y
mantenimiento de embarcaciones menores (puerto seco), la exposición y
comercialización de mercancías desembarcadas, etc.

Palma de Mallorca a 22 de noviembre de 2005
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19 AGO. 2010

SORTIDA -.I.-..L~-'--{-j""'1

Assumpte: Aprovació inicial de la modificació puntual número 2 del Pla territorial insular de
Mallorca.

Vista la sol·licitud d'informe sobre I'assumpte referenciat, de 9 de juny de 2010, amb entrada en
aquesta entitat el 22 de juny de 2010 (R.E. 1986/10), i analitzada la documentació tramesa en
I'informe tecnic de 27 de juliol, s'assenyala en aquest que les actuacions incloses en aquesta
modificació puntual no afecten a les instal·lacions portuaries de competencia de la Comunitat
Autónoma.

Malgrat aixo, i d'acord amb I'esmenrat informe, cal destacar que en la documentació grafica
consultada "cartografra de los ámbitos afectados" (fulles 644-6· port de Pollen~a, 723-3 CN.
Arenal i 724-8·CN. Sa Rapita) no es defineixen els Ifmits de la zona de servei portuaria ni aquesta
com a sistema general.

Per I'exposat, s'informa favorablemenr la modificació núm. 2 i es sol·licita s'esmeni I'esmenrada
deficiencia, delimitant els Ifmits de les zones de servei deis ports de Pollen~a, CN Arenal i CN Sa
Rapita, d'acord amb la documentació grafica ~adj~~p_o!:.tinformittic, i I'article 9.h)
de la L1ei 14/2000, d'ordenació territorial.

Palma, 18 d' agost de 2010

1';-11-'~I ConS1l1I
~. de MaUore,:,
DEPARTA~!~DEL TERRITORI

E;'HR\DA 1- SORTIDA 1

Z OAGO. 2010

23 AGO. 20¡1Data:

El vicepr sident de p.
P.S.,

e/ Vicente Tofiño 36 (Son Rossinyol)· ColI d'en Rabassa 07007 Palma· Tel: 902 024444 . Fax: 902 024000· info@porcsib.es
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GOVERN DE LES lLLES BALEARS
TURlSME I TREBALL
REGISTRE: SORTIDES

úm: 7600/2010
Data: 13/0812010

D.lla

CONSELL DE MALLORCA
DEPARTAMENTDEL TERRITORI
Jeroni M. Mas Rigo
Secretari General
Carrer General Riera, 113
07010 Palma de Mallorca

1;':;:1
.'I/f}. Consell
~.I de Mal/or(,)
1--0~fPARTAMEN.!DEL TERRITORI

Z3 AGO, ?f;'¡

J'¡~~A-l SORTIDA

Vista la sol· licitud d'informe per part del secretari general del Consell Insular de
Mallorca, amb entrada en aquesta Conselleria el dia 22 de juny de 2010, amb número de
registre 4364/2010, sobre el document d'aprovació provisional de la Modificació puntual núm.
2 del Pla territorial insular de Mallorca i vist I'informe emes pel Servei Tecnic, al quall'hi dono la
meva conformitat, li adjuntem copia del mateix, pel seu coneixement i efeetes.

Palma, 4 d'agost de 2010

L DE DESENVOLUPAMENTTURíSTIC
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Vista la sol·licitud d'informe per part del secretari general del Consell Insular de
Mallorca, amb entrada en aquesta Conselleria el dia 22 de juny de 2010, amb número de
registre 4364/2010, sobre el document d'aprovació provisional de la Modificació puntual núm.
2 del Pla territorial insular de Mallorca; examinada la documentació s'informa:

Les modificacions del Pla territorial que es poden informar des del punt de vista sectorial turístic
són:
la norma 6. Creixement turístic¡ residencial o mixt.
Es modifica la taula de determinaci6 de la quantitat d'hectarees de creixement de sol de reserva i
dotacional (ART/R-D), disminuint la quantitat d'hectarees als següents municipis:

Segons la memoria, I'objectiu central -encara que no únic- d'aquesta proposta de
modificació puntual és la d'analitzar un replantejament general a partir de I'aplicació del
principi de desenvolupament sostenible, de les propostes relatives a les arees de reconversió
territorial definides al Pla actualment vigent, reduint el número d'hectarees de nou creixement.
Les Arees de Reconversió Territorial relacionades amb el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turística,
les quals incorporaven en el PTIM vigent unes notables previsions de nous desenvolupaments
urbanístics i que en la practica han resultat operacions de difícil desplegament, queden
suprimides o transformades en AIP. Els Ambits d'lntervenció Paisatgística (AIP) es creen com a
figures de desplegament del Conveni Europeu del Paisatge.

Alcúdia
Calvia
Campos
Capdepera
Felanitx
Llucmajor
Manacor
Palma
Pollen,a
sant Lloren,
Santa Margalida
Santanyí
s611er
Son servera

Ha ART R-D pla vigent
39,00
99,06
77,62
24,04
7,13

109,84
16,89

111,67
22,10
21,34
24,87
17,87

9,57
32,63

Ha ART R-D modificació
15,43
48,00
12,00
7,21
2,14

14,23
5,07

24,40
2,36
6,40
7,46
5,36
2,87
9,78

Cala Major
Palma Nova, Magallufi Portals Vells
Santa Ponsa
Peguera
Port de Sóller
Cala Sant Vicen,

Norma39
S'han suprimit totes les ART del grup 8, corresponents a les zones de reconversió preferent del
POOT:
81.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
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8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
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Can Picafort
Cala Ratjada
Cala Bona
S'lIlot
Cala d'Or
Can Pastilla - Palma
S'Arenal- Liucmajor

Justifiquen que la 8.12 i la 8.13 queden incorporades a I'operació de reconversió integral de la
Platja de Palma.

S'ha suprimit I'area degradada en els límits municipals:
9.2. Connexió Son Servera- Sant Lioren, (Cala Millor) (Es transforma en I'AIP IV)

j

Es suprimeixen les Arees de Reconversió Territorial d'actuació directa:
10.1. Cala Carbó- L'Ullal a Pollen,a
10.2. Antiga central termica a Alcúdia (Es transforma en I'AI P V)
10.3. Hotel Don Pedro (Pollen,a)
1004. Bonaire - AS6, Alcúdia
10.5. Sa Rapita Est de Campos
10.6. UA8 i AS-16 (Alcúdia)- Son Crever (Marratxí)
10.9. S'Arenal de Liucmajor

Es creen els Ambits d'lntervenció Paisatgística següents:
AIP IV Connexió Son Servera - Sant Lioren,
AIP V Antiga central termica d'Alcúdia i entorns
(A I'annex III es troben les fitxes corresponents a aquests Ambits d'lntervenció Paisatgística)

\

\
La norma 60. Pla d'Ordenació de I'Oferta Turística de l'llla de Mallorca.
Es suprimeix I'apartat 2 referit a la possibilitat de canvi d'ús deis establiments d'allotjament

\ turístic donats de baixa a ús residencial.

\:J Disposició Addicional Vuitena. Determinacions particulars per a la zona turística 32 del POOT,
) a la subzona 32.1 de Sa Rapita.

Segons la modificació, el planejament urbanístic municipal, sense necessitat de modificació del
POOT, podra ordenar les arees de desenvolupament urba amb les condicions següents:
-Es podran desenvolupar nous creixements urbanístics de tipus turístic d'alta qualitat, amb
hotels de 4 6 5 estrelles, o bé dotacional, fins al límit establert a la taula de la norma 6.1, que
és12Has, sense necessitat de vinculació a operacíons de reconversió turística dins la mateixa
zona.
- No es podra superar el límit de 1.700 places turístiques a sa Rapita, incloses les existents i les
previstes a I'ordenació urbanística en el moment de ¡¡entrada en vigor d'aquesta modincació,
- No es podran fixar nous creixements de tipus residencial.
Per la resta de condicions expressa que s'estara al regim del POOT aplicable en cada caso

CI Montenegro, 5. 07012 Palma. Mallorca. Te!.: 971 176191. Fax: 971 176185
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Aixo representa un canvi en la concepció del tipus de turisme, que en el POOT estava previst
residencial, i per aixo a les determinacions particulars de la subzona 32.1 del POOT, al punt
1.5.4 de les pro postes, s'indica que es proposa preferentment potenciar el desenvolupament
residencial com a alternativa al desenvolupament d'allotjaments turístics.

Disposició Addicional Dotzena-Reconversió residencial a les zones turístiques de municipis amb
planejament adaptat al PTIM.
1. Pel que fa als instruments generals de planejament turístic adaptats al PTIM al moment
d'aprovació inicial d'aquesta modificació, aquests podran c1assificar nou sol de creixement
vinculat a les arees de les zones turístiques a reconvertir ja delimitades, amb les següents
condicions entre d'altres:
- Les operacions de reconversió no es faran de forma individualitzada sinó en el marc del
desenvolupament deis ínstruments de planejament i gestió previstos per al desplegament
d'aquestes ART. Amb aquesta finalitat es delimitaran les unitats d'actuació que vinculin les
operacions de reconversi6, que podran ser de tipus discontinuo

- En cap cas podra suposar un augment del número de places residencials de I'ambit.
- La parcel·la de I'edifici residencial a reconvertir es destinara a espai lIiure o equipament i sera de
cessió gratuIta.
- Es mantíndra una densitat maxima de 60 hab/Ha o la que legalment es determini.
2. Per a operacions d'intercanvi incloses dins I'ambit d'un Pla especial de reforma interior
delimitat per planejament adaptat al POOT i PTIM, on el planejament regulara els canvis d'ús
deis establiments d'allotjament turrstic a edificis residencials atenent a la incidencia de I'edifici
renovat díns el teixit urba objecte de reforma interior. Les places donades de baixa podran ser
utilitzades a qualsevol ambit de Mallorca.
3. Per a operacions d'intercanvi emparades en actuacions de reconversió dins d'un ambit d'ART,
es procedira d'acord amb I'apartat anterior, pero les places donades de baixa hauran de ser
utilitzades dins el mateix ambit d'actuació, que podra ser discontinu i que contíngui I'area
territorial subjecta a la reconversió i altres 5015 de futur desenvolupament urba.

Des del punt de vista del compliment de la legislació sectorial turística, es pot informar
favorablement aquesta modificaci6.

Palma, 4 d'agost de 2010
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V.P. L'ARQUITECTE CAP
DEL SERVEI TECNIC

PAfN16
~Béñiardino Seguí ColI

SR. DIRECTOR GENERAL DE DESENVOLUPAMENTTURíSTIC
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Amparo Brea Álvarez
Directora de Planificación de Infraestructuras

Ae"Aeropuertos Españoles y NavegaCión Aérea,
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D. Jeroni M. Mas Rigo
Secretario General
Consell de Mallorca
Departament de Territori
General Riera, 113
07010- Palma de Mallorca

Estimado Secretario General:

En relación con su escrito sobre el asunto de: Aprobación inicial de la modificación puntual nO 2
del Plan Territorial Insular de Mallorca, adjunto se envia Informe elaborado por nuestros
Servicios Técnicos.

Un cordial saludo

P. A. Enrique Gómez Argüelles

www.aena.es
Edificio la P¡overa Peonías, 12 28042 Madrid
Tel34913211422 fax34913211076

Que es registri i p!ssi
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Informe a la aprobación inicial de la Modificación Puntual nO 2 del Plan

Territorial Insular de Mallorca

Ret.; 13.091/10,

12.672/10

Se ha recibido, a través del Aeropuerto de Palma de Mallorca, copia del Acuerdo del Pleno
del Consell Insular de Mallorca, mediante el cual se aprueba inicialmente de la modificación
puntual nO 2 del vigente Plan Territorial Insular de Mallorca (PTIM), asi como copia en CD de
la correspondiente documentación.

La aprobación inicial de la modificación puntual nO 2 del PTIM, publicada en el BOIB n°
90, de 15 de junio de 2010, tiene por objeto fundamentalmente analizar un
replanteamiento general de las propuestas relativas a las Áreas de Reconversión
Territorial (ART) definidas en el PTIM vigente, a partir de la aplicación del principio de
desarrollo territorial sostenible, y atañe a los siguientes aspectos:

- Racionalización y mejora del régimen de las ART.
- Definición de nuevas previsiones relativas a politicas de paisaje.
- Establecimiento de un régimen singular para la zona turística de Sa Rápita.
- Ajustes normativos y cartográficos.

En relación con dicha modificación puntual nO 2 del PTIM, Aena, como Entidad Pública
Empresarial encargada de la gestión de los aeropuertos de interés general, y en relación con
sus competencias, informa lo siguiente:

- Los Aeropuertos de Palma de Mallorca y de Mallorca-Son Bonet se encuentran
ordenados por sus correspondientes Planes Directores, aprobados por Orden
Ministerial de 5 de septiembre de 2001 (BOE nO 221, de 14 de septiembre de 2001) y
Orden Ministerial de 31 de julio de 2001 (BOE nO 221, de 14 de septiembre), los cuales
delimitan los respectivos Aeropuertos y sus Zonas de Servicio.

En base a ello, tal como se indicó en nuestro anterior Informe a la aprobación inicial de
la modificación puntual del PTIM, de fecha 2 de septiembre de 2008, los Aeropuertos de
Palma de Mallorca y de Son Bonet deben quedar reflejados en los planos del PTIM con,
al menos, la delimitación de los ámbitos fijada por sus respectivos Planes Directores,
para su calificación como Sistema General Aeroportuario por los planeamientos
urbanisticos generales municipales, en cumplimiento del articulo 166.2 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Según el articulo 166.2 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social (BOE nO 315, de 31 de diciembre de 1996) y el
articulo 8 del Real Decreto 2591/1988, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los
Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (BOE nO 292, de 7 de diciembre
de 1998), "Los planes generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana
calificarán los aeropuertos y su zona de servicio como sistema general aeroportuario y
no podrán incluir determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el
ejercicio de las competencias de explotación aeroportuaria".

- En relación con las Servidumbres Aeronáuticas establecidas, basándose en la
Disposición Adicional Única de la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea
(BOE nO 173, de 23 de julio), modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de

DPI/ITI/EGA Informe a la aprobación inicial de la
MP n' 2 del PTI Mallorca
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Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social (BOE nO 312, de 30 de diciembre),
la modificación puntual nO 2 del PTIM debe tener en cuenta todas las áreas afectadas
por las disposiciones aprobadas (Decreto 2038/1986, de 28 de junio, BOE n° 237, de 3
de octubre de 1986, corregido en el BOE nO 289, de 3 de diciembre de 1986, y Decreto
2271/1986, de 25 de septiembre, BOE nO 261, de 31 de octubre de 1986, para el
Aeropuerto de Palma de Mallorca, y Real Decreto 296/1988, de 18 de marzo, BOE nO
82, de 5 de abril de 1988, para el Aeropuerto de Mallorca-Son Bonet), no permitiendo
que ninguna edificación, estructura u objeto sobrepase las superficies Iimitadoras que
figuran en los planos de las citadas servidumbres.

Las construcciones o instalaciones a localizar en espacios sometidos a servidumbres,
requieren resolución favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), del
Ministerio de Fomento, según se determina en los artículos 29 y 30 del Decreto
584/1972, de 24 de febrero, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el
Decreto 2490/1974, de 9 de agosto, y el Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre.

Adicionalmente, en cumplimiento del articulo 8 del Decreto 584/1972, la ejecución de
cualquier construcción o estructura y la instalación de los medios necesarios para su
construcción, que se eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno, tales
como las alturas de los aerogeneradores -incluidas sus palas- requerirá resolución
favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento.

- La modificación puntual nO 2 del PTIM debe contar con el informe vinculante
establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio,
el cual es competencia de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de
Fomento.

Por todo ello, se solicita al Consell Insular de Mallorca que, en la elaboración de la
modificación puntual nO 2 del PTIM considere el contenido del presente informe, a la vez que
Aena ofrece su colaboración y asesoramiento en todo aquello que sea necesario.

Madrid, -16 de agosto de 2010
Directora de Planificación de Infraestructuras

Amparo Brea Álvarez
P. A. Enrique Gómez Argüelles

DPIIITI/EGA 2 Informe a la aprobación inicial de la
MP nO 2 del PTI Mallorca
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INFORME SOBRE LA APROBACiÓN INICIAL DE LA MODIFICACiÓN PUNTUAL NÚMERO

2 DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA
(Exp: 100107)

1.- Antecedentes

Por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B.O.E nO 221, de 14 de

septiembre), es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Son Bone!.

Por Orden del Ministerio de la Presidencia del 5 de septiembre de 2001 (B.O.E. nO 221,

de 14 de septiembre) es aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Antecedentes del PTI Mallorca

Con fecha de 28 de marzo de 2005 tuvo entrada en el Departamento oficio enviado por

la Dirección de Planificación de Infraestructuras de la Entidad Pública Empresarial Aena, por el

que se comunicaba la Aprobación Definitiva del Plan Territorial Insular de Mallorca por el

Conselllnsular el13 de diciembre de 2004 (B.O.IB. nO 188, de 31 de diciembre) EI14 de abril

de 2005, esta Dirección General evacuó el informe preceptivo sobre dicho plan, con carácter

desfavorable.

Antecedentes de la MP del PTI Mallorca

El Pleno del Consell Insular de Mallorca en sesión celebrada el dia 11 de julio de 2008,

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la "Modificación Puntual del Plan Territorial Insular

de Mallorca".

P' DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID
TEL: 91 5975353

91 5975356
FAX· q1 I)q7S~!i7



Con fecha de 7 de agosto de 2008 tiene entrada en el Departamento, escrito remitido

por la Delegación de Gobierno en Illes Balears en el que daba traslado a la solicitud del

Departamento del Territorio del Consell de Mallorca para que esta Dirección General emita

informe preceptivo sobre el documento de la "Modificación Puntual del Plan Territorial Insular

de Mallorca", conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto

2591/1998, que adjuntaba la documentación en lengua catalana.

Esta Dirección General solicitó el 8 de octubre de 2008 la remisión en lengua castellana

de la documentación sobre dicha Modificación Puntual, con objeto de elaborar el informe

solicitado, siendo con fecha de 11 de octubre de 2008 cuando tuvo entrada en este

Departamento la documentación solicitada en castellano de la "Modificación Puntual del Plan

Territorial Insular de Mallorca".

El 9 de junio de 2009, esta Dirección General evacuó el informe preceptivo solicitado de

la aprobación inicial de la "Modificación Puntual del Plan Territorial Insular de Mallorca", con

carácter desfavorable, en el que se incluían una serie de consideraciones de cara a adaptar el

documento del "Plan Territorial Insular de Mallorca" a la legislación aeronáutica.

Con fecha de 30 de septiembre de 2009 esta Dirección General evacuó adenda al

informe de la aprobación inicial de la "Modificación Puntual del Plan Territorial Insular de

Mallorca".

Antecedentes de la MP n02 del PTI Mallorca

El Pleno del Consell Insular de Mallorca en sesión celebrada el día 3 de junio de 2010,

adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca".

Con fecha de 7 de julio de 2010 tiene entrada en el Departamento, escrito remitido por

la Subdelegación del Gobierno en las Islas Baleares en el que daba traslado a la solicitud del

Consell Insular de Mallorca para que esta Dirección General emita informe preceptivo sobre el

documento de la aprobación inicial de la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial
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Insular de Mallorca", conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real

Decreto 2591/1998,

Por todo lo anterior y en relación con los trámites que sigue el Consell de Mallorca

respecto a la aprobación inicial de la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular

de Mallorca", y a los efectos previstos en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto

2591/1998, en lo que afecciones aeroportuarias se refiere, se informa de lo siguiente:

No habiéndose recibido la totalidad de la documentación en lengua castellana, este

informe se evacua, por tanto, con la salvedad que pueda derivarse de la correcta interpretación

de los textos en otra lengua,

2,- Remisión de los proyectos urbanisticos y carácter del informe

Conforme a lo que establece la Disposición Adicional Segunda del referido Real

Decreto, la remisión al Ministerio de Fomento de los instrumentos de ordenación que afecten a

la Zona de Servicio de los Aeropuertos de Interés Generala a sus Espacios circundantes

sujetos a las Servidumbres Aeronáuticas establecidas o a establecer, debe realizarse antes de

la Aprobación Inicial.

En cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones emitidas durante

la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y vinculante,

estableciéndose en el articulo anteriormente mencionado que no podrán aprobarse

definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por el Ministerio de

Fomento, en lo que afecte a las competencias exclusivas del Estado,

El articulo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (B,OE nO 315, de 31 de

diciembre), de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece que "los planes

generales y demás instrumentos generales de ordenación urbana" no podrán incluir

determinaciones que supongan interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias

de explotación aeroportuaria",
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A tal efecto, el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 204/2002, de 31 de

octubre, que aborda la constitucionalidad del referido artículo, declara en su fundamento

jurídico séptimo en relación con la concurrencia de las competencías autonómicas sobre

urban'lsmo y ordenación del territorio y la estatal sobre aeropuertos de interés general:

"Al objeto de integrar ambas competencias, se debe acudir, en primer lugar, a

fórmulas de coordinación. Si, como este Tribunal viene reiterando, el principio de

colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas está implicito en el sistema

de autonomias (SSTC 18/1982 (RTC 1982, 18), entre otras) y si "la consolidación y el

correcto funcionamiento del Estado de las autonomias dependen en buena medida de

la estricta sujeción de uno y otras a las fórmulas racionales de cooperación, consulta,

participación, coordinación, concertación o acuerdo previstas en la Constitución y en los

Estatutos de Autonomia" (STC 181/1988 (RTC 1988, 181) F. 7), este tipo de fórmulas

son especialmente necesarias en los supuestos de concurrencia de titulos

competenciales en los que deben buscarse aquellas soluciones con las que se consiga

optimizar el ejercicio de ambas competencias (SSTC 32/1983 (RTC 1983, 32) 77/1984

(RTC 1984, 77) 227/1987 (RTC 1987, 227) Y 36/1994 (RTC 1994, 36), pudiendo

elegirse, en cada caso, las técnicas que resulten más adecuadas: el mutuo intercambio

de información, la emisión de informes previos en los ámbitos de la propia competencia,

la creación de órganos de composición mixta, etcétera.

Es posible, sin embargo, que estos cauces resulten en algLÍn caso concreto

insuficientes para resolver los conflictos que puedan surgir. Para tales supuestos, este

Tribunal ha señalado que "la decisión final corresponderá al titular de la competencia

prevalerte" (STC 77/1984, F.3) Y que "el Estado no puede verse privado del ejercicio de

sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia. aunque tambien sea

exclusiva, de una Comunidad Autónoma" (STC 56/1986 (RTC 1986, 56) F. 3).

Asimismo, en la STC 149/1991 (RTC 1991, 149), antes citada, se señala que la

atribución a las Comunidades Autónomas de la función ordenadora del territorio "no

puede entenderse en términos tan absolutos gue elimine o destruva las competencias

que la propia Constitución reserva al Estado, aungue el uso gue éste haga de ellas

condicione necesariamente la ordenación del territorio", .... Debe tenerse en cuenta, en

LÍltima instancia, que cuando la Constitución atribuve al Estado una competencia
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exclusiva lo hace porque bajo la misma subvace - o al menos asi lo entiende el

constituyente - un interés qeneral, interés que debe prevalecer sobre los intereses que

puedan tener otras entidades territoriales afectadas",

Por tanto, en cuanto al carácter del presente informe, no se trata de alegaciones

emitidas durante la fase de información pública, sino que posee carácter preceptivo y

vinculante, tal como establece la Disposición Adicional segunda del Real Decreto 2591/1998,

dado que las disposiciones de los Planes Directores de los Aeropuertos de Interés General,

aunque no sean instrumentos de planeamiento urbanístico, pueden incidir en la materia de

ordenación territorial y urbanistica, entendiéndose que, en caso de concurrencia de distintas

competencias, debe prevalecer el interés estatal sobre el local o autonómico,

Igualmente, ha de recordarse lo preceptuado en el articulo 63.4 de la Ley 55/99, por la

que se añade una disposición adicional a la Ley 48/60, sobre Navegación Aérea, que en su

apartado 4° establece:

"El planeamiento territorial, el urbanístico V cualesquiera otros que ordenen

ámbitos afectados por las servidumbres aeronáuticas, incluidas las acústicas, han de

incorporar las limitaciones que éstas imponen a las determinaciones que legalmente

constituyen el ámbito objetivo de cada uno de los instrumentos referidos, "

En relación con la adaptación del planeamiento urbanístico exístente a las disposiciones

del Plan Director Aeroportuario, debe reconocerse, en principio, un efecto directo sobre lo

preceptuado por los instrumentos de planificación de las infraestructuras de interés general, tal

como ha reconocido alguna sentencia en relación con proyectos de carreteras del Estado, En

este sentido se pronuncia la Sentencia de la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional

de 23 de noviembre de 1999:

"No es que exista una jerarquía entre planes municipales y proyecto estatal sino

que la aprobación de este último supone la inaplicación del planeamiento municipal con

relación al estatal en lo que resulte afectado, en tanto no sea adaptado al viario previsto

en el Proyecto Las competencias municipales se ejercen en los términos que la
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legislación del Estado establece y los proyectos de planeamiento viario estatal son una

concreción de la Ley de Carreteras, en cuya virtud se aprueban y ejecutan."

Por otra parte, la obligación de que sean informados los planes territoriales y

urbanisticos que afecten a la Zona de Servicio Aeroportuaria o a sus espacios circundantes

sujetos a Servidumbres Aeronáuticas establecidas o a establecer para preservar las

competencias estatales en materia aeroportuaria asi como su carácter vinculante se hallan

amparados plenamente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo de

2007

3.- Normativa Sectorial

La "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca" deberá incluir

mención a la normativa sectorial aplicable. En particular:

Ley 48/60, de 21 de julio (S.OE nO 176. de 23 de julio) sobre Navegación Aérea.

modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de

29 de diciembre (B.OE nO 312, de 30 de diciembre).

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (S.O.E nO 162, de 8 de julio).

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17

de noviembre (S.O.E. n° 276, de 18 de noviembre).

Articulo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social (S.O.E. nO 315, de 31 de diciembre)

Decreto 584/72, de 24 de febrero (S.O.E. nO 69, de 21 de marzo) de Servidumbres

Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (S.O.E. n° 218, de 11 de

septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (S.OE nO 303, de 19 de

diciembre).
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Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de

Interés General y su Zona de Servicio (S.O.E. nO 292, de 7 de diciembre).

Real Decreto 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican las servidumbres

Aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca y Sase Aérea de Son San Juan

(S.O.E. nO 237, de 3 de octubre, con corrección de errores en S.O.E. nO 289, de 3 de

diciembre)

Real Decreto 296/1988, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres

Aeronáuticas del Aeródromo de Son Sonet, en Palma de Mallorca (S.O.E. nO 82, de 5

de abril).

Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (S.O.E. nO 88, de 13 de abril), por la que se

regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 por la que es aprobado el Plan

Director del Aeropuerto de Son Sonet (S.O.E nO 221, de 14 de septiembre).

Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de septiembre de 2001 por la que es

aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca (S.OE. nO 221, de 14 de

septiembre).

Real Decreto 2256/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDS en

Andraitx (Saleares) (S.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 1239/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea

DVOR y DME de Capdepera (Saleares) (SO.E núm. 248, de 16 de octubre)

4· Sistema General Aeroportuario

4.1· Normativa Aplicable

(\ "'!
U I

7

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCiÓN GENERAL
DE AVIACiÓN CIVil



Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social (B,O,E, n° 315, de 31 de diciembre),

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de

Interés General y su Zona de Servicio (BO,E, nO 292, de 7 de diciembre),

Plan Director del Aeropuerto de Son Sonet aprobado por Orden del Ministerio de

Fomento de 31 dejulio de 2001 (B,OE, nO 221, de 14 de septiembre),

Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca aprobado por Orden del Ministerio

de la Presidencia de 5 de septiembre de 2001 (S,O,E, nO 221, de 14 de septiembre),

4,2,- Afecciones sobre el Territorio

Conforme a lo indicado el articulo 166 de la ley 13/1996, desarrollada por el Real

Decreto 2591/98, el planeamiento urbanistico deberá clasificar a la Zona de Servicio

Aeroportuaria como Sistema General Aeroportuario o denominación similar, estableciendo

como su perímetro, al menos, el que fígura en el Plan Dírector en coordenadas U.T.M" sin que

existan determínaciones que puedan suponer una perturbacíón o interferencia a la explotación

y desarrollo aeroportuario, asi como que se contemplen dentro de la Zona de Servicio los usos

que figuran en el Plan Director y en general aquellos que no sean incompatibles con la

explotación y desarrollo del aeropuerto, prevaleciendo en caso de contradicción las

disposiciones que figura en el Plan Director sobre las que pudiera establecer el planeamiento

urbanistico o cualquier normativa no estatal aplicable,

4,2,a Aeropuerto de Son Sonet:

Se ha detectado que puede existir un solape entre el ámbito de la Modificación Puntual

número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca y la Zona de Servicio del Aeropuerto de Son

Sonet, aunque en documento de la aprobación inicial de la Modificación Puntual número 2 del

Plan Territorial Insular de Mallorca no figura delimitado el Sistema General del Aeropuerto de

Son Bone! El área del Sistema General Aeroportuario debe ser, al menos, la correspondiente a

la Zona de Servicio Aeroportuaria que figura en el Plan Director, donde vienen definidos los
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vértices de la Zona de Servicio Aeroportuaria en coordenadas U.T.M. La Modificación Puntual

número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca deberá modificarse para incluir dichas

delimitaciones perimetrales, al menos, en los terrenos objeto del ámbito de su competencia. En

el Anexo 1, a este informe, se representan los limites perimetrales de las Zonas de Servicio de

dicho aeropuerto

Esta diferencia podria dar lugar a la invasión del área correspondiente al Sistema

General Aeroportuario con elementos ajenos a él, como es el caso de las actuaciones

comprendidas dentro de "Infraestructuras de Comunicación", definidas por la MP del Plan

Territorial de Mallorca como "PROPUESTA DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL A

AUTOPISTA/AUTOvíA".

4.2.b Aeropuerto de Palma de Mallorca:

Se ha detectado que puede existir un solape entre el ámbito de la Modificación Puntual

número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca y la Zona de Servicio del Aeropuerto de Palma

de Mallorca, aunque en documento de la aprobación inicial de la Modificación Puntual número

2 del Plan Territorial Insular de Mallorca no figura delimitado el Sistema General del Aeropuerto

de Palma de Mallorca. El área del Sistema General Aeroportuario debe ser, al menos, la

correspondiente a la Zona de Servicio Aeroportuaria que figura en el Plan Director, donde

vienen definidos los vértices de la Zona de Servicio Aeroportuaria en coordenadas U.T.M. La

Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca deberá modificarse para

incluir dichas delimitaciones perimetrales, al menos, en los terrenos objeto del ámbito de su

competencia. En el Anexo 1, a este informe, se representan los límites perimetrales de las

Zonas de Servicio de dicho aeropuerto.

Esta diferencia podria dar lugar a la invasión del área correspondiente al Sistema

General Aeroportuario con elementos ajenos a él, como es el caso de las actuaciones

comprendidas dentro de "Infraestructuras de Comunicación", definidas por la MP del Plan

Territorial de Mallorca como "PROPUESTA DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL A

AUTOPISTA/AUTOvíA" y "PROPUESTA INDICATIVA, SISTEMA FERROVIARIO,

PROPUESTA COMPLEMENTARIA DE TREN LIGERO"
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Conforme a lo indicado el articulo 166 de la ley 13/1996, desarrollada por el Real

Decreto 2591/98, deberá procederse a adaptar la "Modificación Puntual número 2 del Plan

Territorial Insular de Mallorca" para respetar el contenido y las determinaciones de los Planes

Directores de los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet, eliminando aquellas

disposiciones que puedan suponer una interferencia con los usos relacionados con la

explotación de los aeropuertos dentro de la Zona de Servicio Aeroportuaria.

Por todo lo anterior, la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de

Mallorca" deberá modificarse para especificar que en el ámbito del Sistema General

Aeroportuario de los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet, los usos admisibles serán

exclusivamente los previstos en la planificación aeroportuaria y en general los necesarios para

la explotación de los aeropuertos.

Asi mismo, la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca"

deberá modificarse pues el perimetro que delimita el área del Sistema General Aeroportuario

debe ser, al menos, el que figura como zona de servicio Aeroportuaria en los Planes Directores,

donde vienen definidas por los vértices expresados en coordenadas U.T.M.

5.- Afecciones acústicas

5.1- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia

Ley 48/60, de 21 de julio (S.OE nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, que

establece las Servidumbres Aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (BO.E. nO 312, de 30 de diciembre) por

la que se establecen las Servidumbres Acústicas en razón de la Navegación Aérea.

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17

de noviembre (B.OE. n° 276, de 18 de noviembre).

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.OE nO 254, de 23 de octubre), por el que

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
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Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B,OE nO 88, de 13 de abril), por la que se

regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

Las Huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet

aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B,O,E, nO 221, de 14 de

septiembre),

5,2- Afecciones sobre el Territorio

No se consideran compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o

sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq dia = 60 dB(A), Con objeto de

delimitar dichas curvas se han tenido en cuenta las huellas de ruido que figuran en los planos

de Huellas de Ruido incluidas en el Plan Director, para los escenarios Actual y la configuración

de Desarrollo Previsible,

Parte del ámbito de la Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de

Mallorca se encuentra dentro de dichas curvas isófonas, y por tanto está sometido a las

afecciones acústicas originadas en la operación de las aeronaves en el Aeropuerto de Son

Bonet como puede observarse en el plano que se adjunta como Anexo 11 a este informe,

En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano Consolidado afectados por la huella

sonora, no se consideran compatibles las modificaciones urbanisticas que supongan un

aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales

educativos o sanitarios, siendo además necesaria, como condición para la concesión de

licencias a las construcciones (como viviendas, etc,) en la zona afectada su insonorización

conforme al documento básico DB-HR Protección frente al ruido del CTE" no corriendo el

titular del Aeropuerto con los costes de la insonorización, indicándose dichos requisitos en las

fichas urbanisticas correspondientes, como es el caso, entre otras, de parte de los terrenos

clasificados como "Suelo Urbano y Urbanizable o apto para urbanizar" ubicados en el limite

este del ámbito AIP 111 "CONEXIÓ PALMA-MARRATXí", en el término municipal de Marratxí.
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En los ámbitos clasificados como Suelo Urbano No Consolidado afectados por la huella

sonora, no se consideran compatibles las modificaciones urbanisticas que supongan un

incremento del número de personas afectadas paras los usos residenciales ni los dotacionales

educativos o sanitarios, siendo además necesaria, como condición para su consolidación, la

insonorización de las construcciones conforme al documento básico OB-HR Protección frente al

ruido del CTE., no corriendo el titular del Aeropuerto con los costes de la insonorización,

indicándose dichos requisitos en las fichas urbanisticas correspondientes, como es el caso,

entre otras, de parte de los terrenos clasificados como "Suelo Urbano y Urbanizable o apto para

urbanizar" ubicados en el limite este del ámbito AIP 111 "CONEXIÓ PALMA-MARRATXí", en el

término municipal de Marratxí.

En los ámbitos clasificados como Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar afectados

por la huella sonora, no se consideran compatibles los usos residenciales ni los dotacionales

educativos o sanitarios, indicándose dichos requisitos en las fichas urbanisticas de desarrollo

correspondientes como es el caso, entre otras, de parte de los terrenos clasificados como

"Suelo Urbano y Urbanizable o apto para urbanizar" ubicados en el límite este del ámbito AIP 111

"CONEXIÓ PALMA-MARRATXí", en el término municipal de Marratxí.

Independientemente de lo anterior, en caso de implantar construcciones dentro de

zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha

afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los niveles de

inmisión establecidos en el documento básico OB-HR Protección frente al ruido del C.T.E, que

establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el titular del aeropuerto

con los costes de la insonorización. Igualmente, convendría se hiciera constar, mediante

anotación en el correspondiente Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 51 del ROL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

del Suelo y al RO 1093/1977, la afección sonora en los términos siguientes:

"Esta finca se encuentra en una zona sometida a un nivel de afección sonora

producida por el sobrevuelo de aeronaves, procedentes de las maniobras de las

aeronaves que operan en el Aeropuerto de Son Bonet, de hasta Leq dia = 60

dB(A) (Nivel sonoro continuo expresado en decibelios escala A, correspondiente a
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la misma cantidad de energia que el ruido real variable considerado, en un punto

determinado, durante todo el periodo diurno o nocturno)".

En los ámbitos clasificados como Suelo Rústico afectados por la huella sonora, no se

consideran compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales

educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanisticas, que supongan un incremento del

número de personas afectadas para dichos usos, indicándose dichos requisitos en las fichas

urbanisticas correspondientes. Entre los ámbitos mencionados se encuentran los siguientes:

• Suelo Clasificado como "Suelo Rústico Áreas de Transición de Crecimiento (AT-C) en el

limite este del ámbito AIP 111 "CONEXIÓ PALMA-MARRATXí", en el término municipal

de Marratxi.

• Suelo Ciasificado como "Suelo Rústico Áreas de Transición de Armonización (AT-H) en

el limite este del ámbito AIP 111 "CONEXIÓ PALMA-MARRATXí", en los términos

municipales de Palma de Mallorca y Marratxi.

• Sistema General Suelo Rústico en los términos municipales de Palma de Mallorca y

Marratxi.

En caso de plantearse la legalización de edificaciones previamente existentes no

amparadas por licencia, destinadas a usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios,

que se encuentren en terrenos afectados por la huellas sonoras, el Plan General debe recoger

la exigencia de su insonorización conforme al documento básico DB-HR Protección frente al

ruido del CTE. no corriendo el titular del aeropuerto con los costes de dicha insonorización,

indicándose dichos requisitos en las fichas urbanisticas correspondientes.

6.- Servidumbres Aeronáuticas

6.1.- Normativa Aplicable y Criterios de Referencia

Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E.

n° 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. n°

69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de

agosto (BO.E. n° 218, de 11 de septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre

(BOE n° 303, de 19 de diciembre)
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Real Decreto de 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican las servidumbres

aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca y Base Aérea de Son San Juan (B.OE.

n0237, de 3 de octubre, con corrección de errores en B.O.E. n0289, de 3 de diciembre de

1986).

Real Decreto 296/1988, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres

Aeronáuticas del Aeródromo de Son Bonet, en Palma de Mallorca (B.O.E. nO 82, de 5 de abril).

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto

de Son Bonet aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B.O.E. nO

221, de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto de Servidumbres Aeronáuticas y los

criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAC.I.).

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto

de Palma de Mallorca aprobado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de septiembre

de 2001 (B.O.E. nO 221, de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto de Servidumbres

Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional

(OAC.I.).

Real Decreto 2256/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en Andraitx

(Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 1239/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea DVOR y

DME de Capdepera (Baleares) (B.O.E. núm. 248, de 16 de octubre)

6.2- Afecciones sobre el Territorio

Consideraciones Generales
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Una parte del ámbito de la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de

Mallorca" se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales

correspondientes a los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet y a las instalaciones

radioeléctricas para la navegación aérea del NDB (Andratx) y DVOR/DME (Capdepera). En el

plano que se adjunta como Anexo 111 a este informe, se representan las lineas de nivel de las

superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Palma de

Mallorca y Son Bonet y de las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea del NDB

(Andratx) y DVOR/DME (Capdepera) que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las

alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos

todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado,

cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto

fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), asi como el gálibo de

viario o via férrea, salvo que a juicio de la autoridad competente se demuestre que no se

compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las

operaciones de aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en los articulos JO y

9° del Decreto 584/72, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74 y

Real Decreto 1541/2003. En los mencionados planos se representan mediante un tramado las

zonas en las que el propio terreno vulnera dichas servidumbres

La Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca deberá

incorporar entre sus Planos normativos, los Planos de las mencionadas Servidumbres

Aeronáuticas, debiendo dejar constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su

documentación.

6.2.a Aeropuerto de Son Bonet:

En particular, el ámbito objeto de la Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca se encuentra principalmente afectado por la Superficie Cónica, la Superf'lcie

Horizontal Interna, la Superficie de Subida de Despegue, la Superficie de Aproximación, la

Superficie de Transición, y la Superficie de Limitación de Alturas del Radar ASR, y la Zona de

Seguridad del Radar ASR.

Superfic'le Hor'lzontallnterna y Superficie Cónica
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Con carácter general se informa desfavorablemente, a estos efectos y conforme a la

documentación recibida, la reclasificación o, en su caso, la recalificación que aumente las

alturas de aquellas zonas en que el terreno vulnere o se encuentre próximo a las cotas de las

Superficie Horizontal Interna o Superficie Cónica, o bien la altura de construcciones, postes,

antenas, carteles, etc., vulnere dichas superficies.

Entre otros ámbitos situados bajo la Superficie Horizontal Interna o Superficie Cónica,

se encuentran los denominados: AIP I "ENTORNS DE LA REAL", AIP II "ENTORNS DE SON

REUS", la actuación comprendida dentro de "Infraestructuras de Comunicación", definida por la

MP del Plan Territorial de Mallorca "PROPUESTA DIRECTIVA, CARRETERA

CONVENCIONAL DE DOBLE CALZADA" junto a la "PROPUESTA DIRECTIVA,

DUPLICACiÓN DE CALZADA" que configuran el futuro segundo cinturón de Palma.

No obstante, teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la

cartografia disponible. la cota de las servidumbres aeronáuticas en los ámbitos mencionados

en el párrafo anterior, y aún no existiendo referencia a las alturas de las construcciones

previstas en la documentación recibida, hay cota, en principio, suficiente para que las

Servidumbres Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las cuales, en

cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus

elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de

ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y

similares.

Superficie de Aproximación, Superficie de Subida en Despegue y Superficie de

Transición

Se informa desfavorablemente, a estos efectos, la reclasificación o, en su caso, la

recalificación que aumente las alturas de aquellas zonas en que el terreno vulnere o se

encuentre próximo a las cotas de la Superficie de Aproximación, de Subida en Despegue y de

Transición, o bien la altura de construcciones, postes, antenas, carteles, etc., vulneren dichas

superficies.
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Existen zonas del ámbito objeto de la Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca en las que el propio terreno vulnera la Superficie de Aproximación y la

Superficie de Subida en Despegue, como es el caso de la "PROPUESTA DIRECTIVA,

ADICiÓN DE 1 CARRIL A AUTOPISTA/AUTOvíA" en la carretera de Palma a Inca. y de la

"PROPUESTA INDICATIVA, SISTEMA FERROVIARIO, VíAS EXISTENTES ACTUALES" entre

Marratxi y Santa Maria del Camí.

Teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la cartografía

disponible, la cota de las servidumbres aeronáuticas, y aún no existiendo referencia a las

alturas de las construcciones previstas en la documentación recibida, se estima que se puede

producir la vulneración de la Superficie de Aproximación y la Superficie de Subida en Despegue

por las construcciones propuestas, entre otros ámbitos, en la AIP 111 "CONEXIÓ PALMA

MARRATXí" y en la "PROPUESTA DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL A

AUTOPISTA/AUTOvíA" en la carretera de Palma a Inca, en el entorno de Marratxi y Santa

María del Camí.

Igualmente, convendría se hiciera constar, mediante anotación en el correspondiente

Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del RDL 2/2008, de

20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto

1093/1977, la afección por servidumbres aeronáuticas en los términos siguientes:

"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales

correspondientes al Aeropuerto de Son Bonet, encontrándose sometida a

eventuales sobrevuelas de aeronaves a baja altura, como consecuencia de su

proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias

de la maniobras de las aeronaves que operan en el referido Aeropuerto, por lo que

la realización de edificaciones, instalaciones o plantaciones en la misma no podrá

superar en ningún caso las alturas resultantes de la aplicación de dichas

servidumbres".

Superficies de limitación de alturas de las Instalaciones Radioeléctricas
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Con carácter general se informa desfavorablemente, a estos efectos, la reclasificación

o, en su caso, la recalificación que aumente las alturas de aquellas zonas en que el terreno

vulnere o se encuentre próximo a las cotas de las superficies de limitación de alturas de las

instalaciones radioeléctricas, que no deben ser sobrepasadas en altura por ningún elemento,

de acuerdo con el Articulo 15 del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado

por Decreto 2490/1974, o bien la altura de construcciones, postes, antenas, carteles, etc.,

vulnere dichas superficies.

Teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la cartografia

disponible, la cota de la Superficie de Limitación de Alturas del Radar ASR, y aún no existiendo

referencia a las alturas de las construcciones previstas en la documentación recibida, se estima

que se puede producir la vulneración de la superficie de Limitación de Alturas del Radar ASR

por las construcciones propuestas, entre otros ámbitos, en la AIP 111 "CONEXIÓ PALMA

MARRATXí".

Zonas de Seguridad de Instalaciones Radioeléctricas

Se encuentran afectados, por las determinaciones de la Modificación Puntual número 2

del Plan Territorial Insular de Mallorca, terrenos dentro de las Zonas de Seguridad de las

instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea. En estas zonas se prohíbe cualquier

construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su

superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con el Articulo 15, apartado b), del

Decreto 58411972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.

Entre otros ámbitos que podrían encontrarse solapados parcialmente con la zona de

seguridad del Radar ASR se encuentra la "PROPUESTA DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL

A AUTOPISTA/AUTOvíA" en la carretera de Palma a Inca, en el entorno del sur del Aeropuerto

de Son Sone!

6.2.b Aeropuerto de Palma de Mallorca:
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En particular, el ámbito objeto de la Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca se encuentra principalmente afectado por la Superficie de Limitación de

Alturas del Centro de emisores HF y las Zonas de Seguridad del localizador del Sistema de

Aterrizaje Instrumental (lOC/llS 24R), del Equipo de Trayectoria de Planeo del Sistema de

Aterrizaje Instrumental (GP 06l) Y del localizador del Sistema de Aterrizaje Instrumental

(lOC/llS 24l).

Superficies de limitación de alturas de las Instalaciones Radioeléctricas

Con carácter general se informa desfavorablemente, a estos efectos, la reclasificación

o, en su caso, la recalificación que aumente las alturas de aquellas zonas en que el terreno

vulnere o se encuentre próximo a las cotas de las superficies de limitación de alturas de las

instalaciones radioeléctricas, que no deben ser sobrepasadas en altura por ningún elemento,

de acuerdo con el Articulo 15 del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado

por Decreto 2490/1974, o bien la altura de construcciones, postes, antenas, carteles, etc.,

vulnere dichas superficies.

Entre otros ámbitos situados bajo la Superficie de Limitación de Alturas del Centro de

emisores HF, se encuentran la AIP 111 "CONEXIÓ PAlMA-MARRATXí"

No obstante, teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la

cartografia disponible, la cota de la Superficie de Limitación de Alturas del Centro de emisores

HF en el ámbito mencionado en el párrafo anterior, y aún no existiendo referencia a las alturas

de las construcciones previstas en la documentación recibida, hay cota, en principio, suficiente

para que las Servidumbres Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las

cuales, en cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos

sus elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas

de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y

similares

Zonas de Seguridad de Instalaciones Radioeléctricas
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Se encuentran afectados, por las determinaciones de la Modificación Puntual número 2

del Plan Territorial Insular de Mallorca, terrenos dentro de las Zonas de Seguridad de las

instalaciones radioeléctricas para la Navegación Aérea. En estas zonas se prohíbe cualquier

construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno, de su

superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con el Artículo 15, apartado b), del

Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.

Entre otros ámbitos que podrían encontrarse solapados parcialmente con la zona de

seguridad del Localizador del Sistema de Aterrizaje Instrumental (LOC/ILS 24R), del Equipo de

Trayectoria de Planeo del Sistema de Aterrizaje Instrumental (GP 06L) Y del Localizador del

Sistema de Aterrizaje Instrumental (LOC/ILS 24L) se encuentra la "PROPUESTA DIRECTIVA,

ADICiÓN DE 1 CARRIL A AUTOPISTA/AUTOvíA" en la autopista/autovia que transcurre por el

sur del Aeropuerto de Palma de Mallorca, y la "PROPUESTA INDICATIVA, PROPUESTA

COMPLEMENTARIA DE TREN LIGERO" que se plantea en la misma zona.

6.2.c Radioayudas en la isla de Mallorca

En particular, el ámbito objeto de la Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca se encuentra principalmente afectado por la Superficie de Limitación de

Alturas del NDB (Andratx) y la Superfície de Limitación de Alturas del DVOR/DME (Capdepera).

Con carácter general se informa desfavorablemente, a estos efectos, la reclasificacíón

o, en su caso, la recalifícación que aumente las alturas de aquellas zonas en que el terreno

vulnere o se encuentre próximo a las cotas de las superficies de limitación de alturas de las

ínstalaciones radioeléctricas, que no deben ser sobrepasadas en altura por ningún elemento,

de acuerdo con el Articulo 15 del Decreto 584/1972 de Servidumbres Aeronáuticas modificado

por Decreto 2490/1974, o bien la altura de construcciones, postes, antenas, carteles, etc.,

vulnere dichas superficies.

Entre otros ámbitos situados bajo

(Andraitx) se encuentra la actuación

la Superficie de Limitación de Alturas del NDB

comprendida dentro de "Infraestructuras de
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Comunicación", definida por la MP del Plan Territorial de Mallorca como "PROPUESTA

INDICATIVA (COMPLENTARIA) DE TREN LIGERO"

Entre otros ámbitos situados bajo la Superficie de Limitación de Alturas del DVOR/DME

(Capdepera) se encuentra la actuación comprendida dentro de "Infraestructuras de

Comunicación", definida por la MP del Plan Territorial de Mallorca como "PROPUESTA

INDICATIVA, VíAS EN ESTUDIO Y DESARROLLO".

No obstante, teniendo en cuenta las cotas del terreno sobre el nivel del mar, según la

cartografia disponible, la cota de las servidumbres aeronáuticas en los ámbitos mencionados

en el párrafo anterior, y aún no existiendo referencia a las alturas de las construcciones

previstas en la documentación recibida, hay cota, en principio, suficiente para que las

Servidumbres Aeronáuticas no sean sobrepasadas por dichas construcciones, las cuales, en

cualquier caso, deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus

elementos (como: antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de

ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), incluidas las grúas de construcción y

similares.

6.2.d Consideraciones a tener en cuenta para los Aeropuertos de Palma de Mallorca y

Son Sonet ya las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea del NOS (Andratx) y

DVOR/DME (Capdepera)

Infraestructuras viarias

Las infraestructuras viarias y ferroviarias, tales como la "PROPUESTA DIRECTIVA,

ADICiÓN DE 1 CARRIL A AUTOPISTA/AUTOvíA" en la autopista/autovia que transcurre por el

sur del Aeropuerto de Palma de Mallorca, la "PROPUESTA INDICATIVA, PROPUESTA

COMPLEMENTARIA DE TREN LIGERO" que se plantea en la misma zona, la "PROPUESTA

DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL A AUTOPISTA/AUTOvíA" en la carretera de Palma a

Inca, en el entorno del Sur del Aeropuerto de Son Sonet y en el entorno de los municipios de

Marratxi y Santa María del Caml, y la "PROPUESTA DIRECTIVA, ADICiÓN DE 1 CARRIL A

AUTOPISTA/AUTOvíA" en la carretera de circunvalación existente a Palma, deberían tener en

cuenta las servidumbres aeronáuticas, evitando que la señalización, postes, carteles, etc., o el
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gálibo de los vehiculos invadan dichas superficies, que podrian provocar perturbaciones en las

señales radioeléctricas para la navegación aérea.

Actividades gue pudieran suponer un peligro a las operaciones aéreas

Según el articulo 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, el

planeamiento deberá indicar que las instalaciones previstas en la "Modificación Puntual número

2 del Plan Territorial Insular de Mallorca" no emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro

fenómeno en niveles que constituyan un riesgo para las aeronaves que operan en los

Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet, incluidas las instalaciones que puedan

suponer un refugio de aves en régimen de libertad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la normativa de la "Modificación

Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca" debe incluir mención a que las

infraestructuras arriba referidas minimicen el riesgo de atracción de aves.

Emisores radioeléctricos

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a

radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones

radioeléctricas aeronáuticas en las zonas de servidumbre delimitadas por las mismas, requerirá

de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el Artículo 16 del Decreto 584/72 de

Servidumbres Aeronáuticas.

Inscripción en el Registro de la Propiedad

Convendria se hiciera constar en el correspondiente Registro de la Propiedad, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 del ROL 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto 1093/1977, la afección por

Servidumbres Aeronáuticas de aquellos terrenos incluidos en el ámbito de las mismas en los

términos siguientes:
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"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales

correspondientes a los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet, encontrándose

sometida a eventuales sobrevuelas de aeronaves a baja altura, como consecuencia de

su proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias

de la maniobras de las aeronaves que operan en los referidos Aeropuertos, por lo que la

realización de edificaciones, instalaciones o plantaciones en la misma no podrá superar

en ningún caso las altures resultantes de la epliceción de dichas servidumbres",

Conclusión

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, este Centro Directivo informa

desfavorablemente el documento de la aprobación inicial de la "Modificación Puntual número 2

del Plan Territorial Insular de Mallorca" en lo que a Servidumbres Aeronáuticas se refiere. No

obstante lo anterior, se podria informar dicho instrumento de planeamiento favorablemente si

se modificase para adecuarse al contenido de este informe y se incorporasen en su normativa

las condiciones anteriormente expuestas, que permitiesen acreditar que en caso de existir

incoherencias entre las limitaciones que establecen las servidumbres en relación con cualquier

otra posible disposición del documento relativa a las alturas máximas permisibles por las

edificaciones (incluidos todos sus elementos), prevalecerán las disposiciones relativas a las

Servidumbres Aeronáuticas.

Los planes urbanisticos o territoriales que desarrollen el contenido de la "Modificación

Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca" y que afecten a la Zona de Servicio

de los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet, instalaciones de navegación aérea, o a

sus espacios circundantes sujetos a las Servidumbres Aeronáuticas establecidas o a

establecer, deberán ser remitidos antes de su aprobación inicial a la Dirección General de

Aviación Civil para que sean informados conforme a lo indicado en la Disposición Adicional

Segunda del Real Decreto 2591/1998, acompañados en caso necesario de estudio aeronáutico

de seguridad, sin que puedan aprobarse definitivamente los planes que no acepten las

observaciones formuladas por el Ministerio de Fomento, en lo que afecte a las competencias

exclusivas del Estado.
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Igualmente, las construcciones, instalaciones o cualquier tipo de actuación, incluidos los

medios necesarios para su construcción, como pueden ser postes, antenas, aerogeneradores

incluidas sus palas, grúas de construcción, carteles, torres de vigilancia, lineas de transporte de

energía eléctrica, etc., que se amparen en la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca" aunque no precisen de un instrumento urbanistico posterior para su

ejecución, que se emplacen en terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas de los

Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet requerirán resolución favorable previa de la

Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los articulos 29 y 30 del Decreto

sobre Servidumbres Aeronáuticas, debiendo presentarse en caso necesario junto a un estudio

aeronáutico de seguridad.

Siempre que las actuaciones contempladas por el planeamiento o las construcciones

que se pretendan desarrollar vulneren las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de

Palma de Mallorca y Son Sonet, y en particular siempre que se pretenda realizar cualquier tipo

de actuación en ámbitos en los que el terreno vulnera o se encuentra próximo a dichas

superficies, asi como en aquellos ámbitos incluidos total o parcialmente dentro de las Zonas de

Seguridad de las Instalaciones Radioeléctricas Aeronáuticas, se considera que es necesario un

estudio aeronáutico de seguridad que acredite, a juicio de la autoridad competente en materia

de seguridad operacional aeronáutica, que no se compromete la seguridad ni queda afectada

de manera significativa la regularidad de las operaciones de las aeronaves, que deberá estar

firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

En caso de que las limitaciones derivadas de las Servidumbres Aeronáuticas no

permitiesen materializar la totalidad de los aprovechamientos fijados por los planes urbanísticos

que desarrollen la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca",

dicha circunstancia no darán lugar a indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del

gestor aeroportuario ni del prestador de los Servicios de Navegación Aérea, debiendo incluirse

esta disposición en la Normativa de la "Modificación Puntual número 2 del Plan Territorial

Insular de Mallorca".

En relación con la implantación de instalaciones cuya actividad pueda suponer un

peligro a las operaciones aéreas como consecuencia de la atracción de aves, cuando se

presente la solicitud a que se hace referencia en los artículos 28 y 29 del decreto 584/72 y a fin
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de justificar lo dispuesto en el articulo 10 de dicha normativa deberá presentarse acreditación

sobre los siguientes aspectos, a los que se ha hecho referencia anteriormente, en relación a su

inclusión en el documento de planeamiento:

• Todos los vehiculos de transporte de residuos sean de cabina cerrada.

• Todas las operaciones de transferencia se realicen en recinto cerrado.

• En ningún caso se produzcan acopios de residuos a la intemperie que atraigan

aves.

• Si se realizan operaciones de lavado de cubas de camiones, las aguas residuales

sean tratadas adecuadamente.

• Se adopten las medidas para minimizar la producción de olores.

• Las instalaciones se mantengan limpias y su plan de gestión incluya previsiones de

actuación ante accidentes que pudieran ocasionar vertidos de residuos.
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Independientemente de todo lo anterior, se reitera la petición formulada en el informe

sobre el Plan Territorial Insular de Mallorca evacuado el 14 de abril de 2005, además del

informe sobre la "Modificación Puntual del Plan Territorial Insular de Mallorca" evacuado el 9 de

junio de 2009 y en la adenda a dicho informe, evacuada el 30 de septiembre de 2009, por este

Centro Directivo, respecto a que la administración competente proceda a modificar el Plan

Territorial Insular de Mallorca a fin de adaptarse a lo dispuesto en el Plan Director, recogiendo

en particular, expresamente en sus planos normativos y su normativa las determinaciones que

se enumeran a continuación:

NORMATIVA SECTORIAL

El Plan Territorial Insular de Mallorca deberá incluir mención a la normativa sectorial

aplicable. En particular:

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea,

modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de

29 de diciembre (B.O.E. nO 312, de 30 de diciembre).

Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (B.O. E nO 162, de 8 de julio).

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17

de noviembre (B.O.E. n° 276, de 18 de noviembre).

Articulo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social (BOE. nO 315, de 31 de diciembre).

Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nO 69, de 21 de marzo) de Servidumbres

Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (BO.E. nO 218, de 11 de

septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (B.O.E. nO 303, de 19 de

diciembre).

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de

Interés General y su Zona de Servicio (BO.E. nO 292, de 7 de diciembre).
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Real Decreto 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican las servidumbres

Aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca y Base Aérea de Son San Juan

(B.O.E. nO 237, de 3 de octubre, con corrección de errores en B.O.E. nO 289, de 3 de

diciembre).

Real Decreto 296/1988, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres

Aeronáuticas del Aeródromo de Son Bonet, en Palma de Mallorca (B.O.E. nO 82, de 5

de abril).

Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. nO 88, de 13 de abril), por la que se

regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 por la que es aprobado el Plan

Director del Aeropuerto de Son Bonet (B.O.E. nO 221, de 14 de septiembre).

Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de septiembre de 2001 por la que es

aprobado el Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca (B.O.E. nO 221, de 14 de

septiembre).

Real Decreto 2256/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en

Andraitx (Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre)

Real Decreto 1239/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea

DVOR y DME de Capdepera (Baleares) (B.O.E. núm. 248, de 16 de octubre)

Real Decreto 2258/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en

Porto Colom (Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).
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Real Decreto 2271/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea VOR, y se

establecen las correspondientes al DME de Mallorca (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 2288/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres del enlace Hertziano entre las instalaciones de Randa y el centro de

control de Palma de Mallorca (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 1237/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea

DVOR y DME de Pollensa (Baleares) (B.O.E. nO 248, de 16 de octubre).

Real Decreto 2262/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en

Pollensa (Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 2040/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las servidumbres

aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas del Monte de Cura, Randa (Mallorca)

(B.O.E. nO 237, de 3 de octubre).

Real Decreto 1238/1990, de 28 de septiembre. por el que se establecen las

servidumbres aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas del Monte de Cura.

Randa (Mallorca) y la torre de control de Palma de Mallorca (B.O.E. nO 248, de 16 de

octubre).

Real Decreto 1055/1992, de 31 de julio, por el que se establecen las servidumbres de

las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea, radar, en Randa

(Mallorca) (B.O.E nO 210, de 1 de septiembre).

SISTEMA GENERAL AEROPORTUARIO

1) Normativa aplicable:
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Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social (S,OE, nO 315, de 31 de diciembre),

Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de

Interés General y su Zona de Servicio (S,O,E, n° 292, de 7 de diciembre),

Plan Director del Aeropuerto de Son Sonet aprobado por Orden del Ministerio de

Fomento de 31 de julio de 2001 (S,O,E, nO 221, de 14 de septiembre),

Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca aprobado por Orden del Ministerio

de la Presidencia de 5 de septiembre de 2001 (S,O,E, nO 221, de 14 de septiembre),

2) Afecciones sobre el Territorio:

El Plan Territorial Insular de Mallorca deberá incluir las siguientes determinaciones

respecto al Sistema General Aeroportuario de los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son

Sone!:

Conforme a lo indicado el artículo 166 de la ley 13/1996, desarrollada por el Real

Decreto 2591/98, el planeamiento urbanístico deberá clasificar a la Zona de Servicio

Aeroportuaria como Sistema General Aeroportuario o denominación similar, estableciendo

como su perímetro, al menos, el que figura en el Plan Director en coordenadas UTM" sin que

existan determinaciones que puedan suponer una perturbación o interferencia a la explotación

y desarrollo aeroportuario, así como que se contemplen dentro de la Zona de Servicio los usos

que figuran en el Plan Director y en general aquellos que no sean incompatibles con la

explotación y desarrollo del aeropuerto, prevaleciendo en caso de contradicción las

disposiciones que figura en el Plan Director sobre las que pudiera establecer el planeamiento

urbanístico o cualquier normativa no estatal aplicable,

Existe un solape entre el ámbito del Plan Terrítorial Insular de Mallorca y la Zona de

Servicio de los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet, aunque en el documento del

Plan Territorial Insular de Mallorca no figuran delimitados los Sistemas Generales de los

Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sone!. El área del Sistema General Aeroportuario

debe ser, al menos, la correspondiente a la Zona de Servicio Aeroportuaria que figura en los
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Planes Directores, donde vienen definidos los vértices de la Zona de Servicio Aeroportuaria en

coordenadas U.T.M. El Plan Territorial Insular de Mallorca deberá modificarse para incluir

dichas delimitaciones perimetrales, al menos, en los terrenos objeto del ámbito de su

competencia. En el Anexo 1, a este informe, se representan los límites perimetrales de las

Zonas de Servicio de dichos aeropuertos.

Esta diferencia da lugar a la invasión del área correspondiente al Sistema General

Aeroportuario con elementos ajenos a él.

Conforme a lo indicado el articulo 166 de la ley 13/1996, desarrollada por el Real

Decreto 2591/98, deberá procederse a adaptar el Plan Territoríal Insular de Mallorca para

respetar el contenido y las determinaciones de los Planes Directores de los Aeropuertos de

Palma de Mallorca y Son Sonet, eliminando aquellas disposiciones que puedan suponer una

interferencia con los usos relacionados con la explotación del aeropuerto dentro de la Zona de

Servicio Aeroportuaria.

Por todo lo anterior, el Plan Territorial Insular de Mallorca deberá modificarse para

especificar que en el ámbito del Sistema General Aeroportuario de los Planes Directores de los

Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Sonet los usos admisibles serán exclusivamente los

previstos en la planificación aeroportuaria y en general los necesarios para la explotación del

aeropuerto.

Asi mismo, Plan Territorial Insular de Mallorca deberá modificarse pues el perimetro que

denm'lta el área del Sistema General Aeroportuario debe ser, al menos, el que figura como zona

de servicio Aeroportuaria en el Plan Director, donde viene definida por los vértices expresados

en coordenadas U.TM.

Existe un solape entre el ámbito en estudio y el Área de Cautela Aeroportuaria definida

en el Plan Director del Aeropuerto de Palma de Mallorca, tal como se observa en el Anexo I

adjunto. Éste Área de Cautela ha sido delimitada a fin de garantizar la posibilidad de desarrollo

y crecimiento del Aeropuerto, recomendándose su clasificación como Suelo Rústico de

Protección de Infraestructuras (RPI) o denominación similar ya que su urbanización puede

suponer un impedimento al desarrollo futuro del Aeropuerto.
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Igualmente, se recomienda que, en caso de proceder a algún desarrollo urbanistico

dentro del Área de Cautela, se acuerde éste con la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos

Españoles y Navegación Aérea (Aena), al objeto de compatibilizarlo con el desarrollo de la

infraestructura aeroportuaria.

Independientemente de lo anterior, se recuerda que las instalaciones militares

pertenecientes a la Base Aérea de Son San Juan no deberán incluirse dentro del Sistema

General Aeroportuario de Palma de Mallorca, por lo que el Plan Territorial Insular deberá ser

modificado para indicar expresamente este aspecto.

AFECCIONES ACÚSTICAS

1) Normativa Aplicable y Criterios de Referencia

Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E. nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, que

establece las Servidumbres Aeronáuticas, modificada por Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social, de 29 de diciembre (B.O.E. nO 312, de 30 de d·lciembre) por

la que se establecen las Servidumbres Acústicas en razón de la Navegación Aérea.

Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera de la Ley 37/2003 de Ruido, de 17

de noviembre (B.O.E. nO 276, de 18 de noviembre).

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (B.O.E. nO 254, de 23 de octubre), por el que

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación

acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (B.O.E. nO 88, de 13 de abril), por la que se

regula la revisión de las huellas de ruido de los aeropuertos de interés general.

Las Huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Son Bonet

aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001, (B.O.E. nO 221, de 14 de

septiembre).
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Las Huellas de ruido que figuran en el Plan Director del Aeropuerto de Palma de

Mallorca aprobado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de septiembre de 2001,

(BO.E nO 221, de 14 de septiembre).

Las Huellas de Ruido elaboradas conforme a los criterios empleados por la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental para la aplicación del Plan de Aislamiento Acústico

del aeropuerto de Palma de Mallorca conforme a lo establecido en la Resolución de 20 de julio

de 2004 de Secretaria General de Medio Ambiente (B.O.E. nO. 196, de 14 de agosto), por la

que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación del aeropuerto de

Palma de Mallorca".

2) Afecciones sobre el Territorio

El Plan Territorial Insular de Mallorca deberá incluir las siguientes determinaciones

respecto a la afección acústica generada por la operación de aeronaves en los Aeropuertos de

Palma de Mallorca y Son Bone!:

No se consideran compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o

sanitarios en los terrenos afectados por las curvas isófonas Leq día = 60 dB(A), ni Leq noche =

50 dB(A). Con objeto de delimitar dichas curvas se han tenido en cuenta las huellas de ruido

que figuran en los planos de Huellas de Ruido incluidas en los Planes Directores de los

aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet, para los escenarios Actual y la configuración

de Desarrollo Previsible, y las huellas sonoras aprobadas por Resolución de la Dirección

General de Calidad y Evaluación Ambiental para la aplicación del Plan de Aislamiento Acústico

del aeropuerto de Palma de Mallorca conforme a lo establecido en la Resolución de 20 de julio

de 2004 de Secretaria General de Medio Ambiente (B.O.E. nO. 196, de 14 de agosto), por la

que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Ampliación del Aeropuerto de

Palma de Mallorca".

Parte del Plan Territorial Insular de Mallorca se encuentra dentro de dichas curvas

isófonas, y por tanto está sometido a las afecciones acústicas originadas en la operación de las

aeronaves en los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son Bonet como puede observarse en el

plano que se adjunta como Anexo II a este informe. El documento del Plan Territorial Insular de
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Mallorca deberá dejar claramente establecido en dichos terrenos la incompatibilidad de los

usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios.

Independientemente de lo anterior, en caso de implantar construcciones dentro de

zonas afectadas por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha

afección, habrán de estar convenientemente insonorizadas para cumplir con los niveles de

inmisión establecidos en el documento básico OB-HR Protección frente al ruido del CTE, que

establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no corriendo el titular del aeropuerto

con los costes de la insonorización. Igualmente, convendria se hiciera constar, mediante

anotación en el correspondiente Registro de la Propiedad de conformidad con lo dispuesto en

el articulo 51 del ROL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

del Suelo y al RO 1093/1977, la afección sonora en los términos siguientes:

"Esta finca se encuentra en una zona sometida a un nivel de afección sonora

producida por el sobrevuelo de aeronaves, procedentes de las maniobras de las

aeronaves que operan en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, de hasta Leq dla

= 60 dB(A), Leq noche = 50 dB(A) (Nivel sonoro continuo expresado en decibelios

escala A, correspondiente a la misma cantidad de energia que el ruido real

variable considerado, en un punto determinado, durante todo el periodo diurno o

nocturno)".

"Esta finca se encuentra en una zona sometida a un nivel de afección sonora

producida por el sobrevuelo de aeronaves, procedentes de las maniobras de las

aeronaves que operan en el Aeropuerto de Son Bonet, de hasta Leq dia = 60

dB(A) (Nivel sonoro continuo expresado en decibelios escala A, correspondiente a

la misma cantidad de energia que el ruido real variable considerado, en un punto

determinado, durante todo el periodo diurno o nocturno)".

En caso de plantearse la legalización de edificaciones previamente existentes no

amparadas por licencia, destinadas a usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios,

que se encuentren en terrenos afectados por la huellas sonoras, el Plan General debe recoger

la exigencia de su insonorización conforme al documento básico OB-HR Protección frente al
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ruido del CTE. no corriendo el titular del aeropuerto con los costes de dicha insonorización,

indicándose dichos requisitos en las fichas urbanísticas correspondíentes.

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

1) Normativa aplicable y criterios de referencia

Servidumbres Aeronáuticas establecidas conforme a la Ley 48/60, de 21 de julio (B.O.E.

nO 176, de 23 de julio) sobre Navegación Aérea, y Decreto 584/72, de 24 de febrero (B.O.E. nO

69, de 21 de marzo) de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de

agosto (B.O.E. nO 218, de 11 de septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre

(B.O.E. nO 303, de 19 de diciembre).

Real Decreto de 2038/1986, de 28 de junio, por el que se modifican las servidumbres

aeronáuticas del aeropuerto de Palma de Mallorca y Base Aérea de Son San Juan (B. O. E.

n0237, de 3 de octubre, con corrección de errores en B.O.E. nO.289, de 3 de diciembre de

1986).

Real Decreto 296/1988, de 18 de marzo, por el que se actualizan las servidumbres

Aeronáuticas del Aeródromo de Son Bonet, en Palma de Mallorca (B.O.E. nO 82, de 5 de abril).

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto

de Son Bonet aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 31 de julio de 2001 (B.O.E. nO

221, de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto de Servidumbres Aeronáuticas y los

criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OAC.I.).

Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas contenidas en el Plan Director del Aeropuerto

de Palma de Mallorca aprobado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 5 de septiembre

de 2001 (B.OE. nO 221, de 14 de septiembre), definidas en base al Decreto de Servidumbres

Aeronáuticas y los criterios vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional

(OAC.I.).
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Real Decreto 2256/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en Andraitx

(Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 1239/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea OVaR y

DME de Capdepera (Baleares) (B.O.E. núm. 248, de 16 de octubre)

Real Decreto 2258/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en Porto

Colom (Baleares) (B.OE. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 2271/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea VOR, y se

establecen las correspondientes alOME de Mallorca (B.O. E. nO 261, de 31 de octubre)

Real Decreto 2288/1986, de 25 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres del enlace Hertziano entre las instalaciones de Randa y el centro de control de

Palma de Mallorca (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).

Real Decreto 1237/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres de las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea OVaR y

DME de Pollensa (Baleares) (B.O.E. nO 248, de 16 de octubre)

Además, el Plan Territorial Insular de Mallorca deberá incluir mención a las siguientes

instalaciones radioeléctricas que no quedan representadas en los planos. En particular

Real Decreto 2262/1986, de 25 de septiembre, por el que se actualizan las

servidumbres de la instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NDB en Pollensa

(Baleares) (B.O.E. nO 261, de 31 de octubre).
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Real Decreto 2040/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las servidumbres

aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas del Monte de Cura, Randa (Mallorca) (B.OE.

nO 237, de 3 de octubre).

Real Decreto 1238/1990, de 28 de septiembre, por el que se establecen las

servidumbres aeronáuticas de las instalaciones radioeléctricas del Monte de Cura, Randa

(Mallorca) y la torre de control de Palma de Mallorca (B.O.E. nO 248, de 16 de octubre).

Real Decreto 1055/1992, de 31 de julio, por el que se establecen las servidumbres de

las instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea, radar, en Randa (Mallorca)

(B.OE nO 210, de 1 de septiembre).

2) Afecciones sobre el Territorio

Consideraciones Generales

Parte del ámbito del "Plan Territorial Insular de Mallorca" se encuentra incluido en las

Zonas de Servidumbres Aeronáuticas Legales correspondientes los Aeropuertos de Palma de

Mallorca, Son Bonet y a las instalaciones radioeléctricas para la navegación aérea:

instalaciones Monte de Cura (Randa), NDB (Andratx), DVOR/DME (Capdepera), NDB (Porto

Colom), NDB (Pollensa), VOR/DME (Mallorca), Enlace Hertziano entre las instalaciones de

Randa y el Aeropuerto de Palma de Mallorca, DVOR/DME (Pollensa) y Radar (Randa). En el

plano que se adjuntaba como Anexo IV al informe sobre la "Modificación Puntual del Plan

Territorial Insular de Mallorca" evacuado el 9 de junio de 2009 y en la adenda a dicho informe,

evacuada el 30 de septiembre de 2009, se representan las líneas de nivel de las superficies

limitadoras de dichas Servidumbres Aeronáuticas que afectan a dicho ámbito, las cuales

determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna construcción

(incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire

acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del

terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así

como el gálibo de viario o vía férrea, salvo que a juicio de la autoridad competente se

demuestre que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la

regularidad de las operaciones de aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas
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en los artlculos 7° y 9° del Decreto 584/72, sobre Servidumbres Aeronáuticas, modificado por

Decreto 2490/74 Y Real Decreto 1541/2003. En los mencionados planos se representan

mediante un tramado las zonas en las que el propio terreno vulnera dichas servidumbres.

El "Plan Territorial Insular de Mallorca" deberá incorporar entre sus Planos normativos,

los Planos de las mencionadas Servidumbres Aeronáuticas, tal y como se recogen en el Anexo

IV del informe sobre la "Modiflcación Puntual del Plan Territor'lal Insular de Mallorca" evacuado

el 9 de junio de 2009 y en la adenda a dicho informe, evacuada el 30 de septiembre de 2009,

debiendo dejar constancia expresa del párrafo anterior en la normativa de su documentación.

Con carácter general el "Plan Territorial Insular de Mallorca" no debe plantear la

reclasificación, o en su caso, la recalificación que aumente las alturas de aquellas zonas en que

el terreno vulnere o se encuentre próximo a las cotas de las Superficie Horizontal Interna,

Superficie Cónica, Superficie de Aproximación, de Subida en Despegue y de Transición,

Superficies de limitación de alturas de las instalaciones radioeléctricas, Superficies de

Operación de las Aeronaves o bien la altura de construcciones, postes, antenas, carteles, etc,

vulnere dichas superficies.

Zonas de Seguridad de Instalaciones Radioeléctricas

Se encuentran afectados, por las determinaciones del "Plan Territorial Insular de

Mallorca", terrenos dentro de las Zonas de Seguridad de las instalaciones radioeléctricas para

la Navegación Aérea. En estas zonas se prohibe cualquier construcción o modificación

temporal o permanente de la constitución del terreno, de su superficie o de los elementos que

sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

(AESA) de acuerdo con el Articulo 15, apartado b), del Decreto 584/1972 de Servidumbres

Aeronáuticas modificado por Decreto 2490/1974.

Área de Aproximación Frustrada ILS

Se encuentran afectados por las determinaciones del "Plan Territorial Insular de

Mallorca", terrenos dentro del Área de Aproximación Frustrada correspondiente a la maniobra

ILS No deberían existir construcciones dentro del Área de Aproximación Frustrada, tal como se
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indica en el Articulo 18 del Decreto 584/72, de 24 de febrero (S.OE. nO 69, de 21 de marzo) de

Servidumbres Aeronáuticas, modificado por Decreto 2490/74, de 9 de agosto (SOE. nO 218,

de 11 de septiembre) y por Real Decreto 1541/2003, de 5 de diciembre (S.O.E. nO 303, de 19

de diciembre): "Dentro de esta área ...no se permitirá la construcción de ningún obstáculo que

no sean las ayudas previstas para la navegación."

Infraestructuras viarias

Las infraestructuras viarias deberian tener en cuenta las servidumbres aeronáuticas,

evitando que la señalización, postes, carteles, etc., o el gálibo de los vehiculos invadan dichas

superficies, que podrian provocar perturbaciones en las señales radioeléctricas para la

navegación aérea.

Actividades gue pudieran suponer un peligro a las operaciones aéreas

Según el articulo 10 del Decreto 584/72, de Servidumbres Aeronáuticas, el

planeamiento deberá indicar que las instalaciones previstas en el "Plan Territorial Insular de

Mallorca" no emiten humo, polvo, niebla o cualquier otro fenómeno en niveles que constituyan

un riesgo para las aeronaves que operan en los Aeropuertos de Palma de Mallorca y Son

Sonet, incluidas las instalaciones que puedan suponer un refugio de aves en régimen de

libertad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la normativa del "Plan Territorial

Insular de Mallorca" debe incluir mención a que las infraestructuras arriba referidas minimicen

el riesgo de atracción de aves.

Emisores radioeléctricos

Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a

radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones

radioeléctricas aeronáuticas en las zonas de servidumbre delimitadas por las mismas, requerirá

de la correspondiente autorización conforme lo previsto en el Articulo 16 del Decreto 584/72 de

Servidumbres Aeronáuticas
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Inscripción en el Registro de la Propiedad

Convendria se hiciera constar en el correspondiente Registro de la Propiedad, de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 51 del ROL 2/2008, de 20 de junio, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y al Real Decreto 1093/1977, la afección por

Servidumbres Aeronáuticas de aquellos terrenos incluidos en el ámbito de las mismas en los

términos siguientes:

"Esta finca se encuentra incluida en la Zona de Servidumbres Aeronáuticas Legales

correspondientes a los Aeropuertos de Palma de Mal/orca y Son Bonet, encontrándose

sometida a eventuales sobrevuelas de aeronaves a baja altura, como consecuencia de

su proximidad a las instalaciones aeroportuarias y de su ubicación bajo las trayectorias

de la maniobras de las aeronaves que operan en los referidos Aeropuertos, por lo que la

realización de edificaciones, instalaciones o plantaciones en la misma no podrá superar

en ningún caso las alturas resultantes de la aplicación de dichas servidumbres".

Conclusión

Se reitera, por tanto, la petición formulada en el informe sobre el Plan Territorial Insular

de Mallorca evacuado el 14 de abril de 2005, además del informe sobre la "Modificación

Puntual del Plan Territorial Insular de Mallorca" evacuado el 9 de junio de 2009 y en la adenda

a dicho informe, evacuada el 30 de septiembre de 2009, por este Centro Directivo, respecto a

que la administración competente proceda a modificar el Plan Territorial Insular de Mallorca a

fin de adaptarse a lo dispuesto en el Legislación Aeronáutica.

Los planes urbanisticos o territoriales que desarrollen el contenido del "Plan Territorial

Insular de Mallorca" y que afecten a la Zona de Servicio de los Aeropuertos de Palma de

Mallorca y Son Sonet, instalaciones de navegación aérea, o a sus espacios circundantes

sujetos a las Servidumbres Aeronáuticas establecidas o a establecer, deberán ser remitidos

antes de su aprobación inicial a la Dirección General de Aviación Civil para que sean

informados conforme a lo indicado en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto

2591/1998, acompañados en caso necesario de estudio aeronáutico de seguridad, sin que
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puedan aprobarse definitivamente los planes que no acepten las observaciones formuladas por

el Ministerio de Fomento, en lo que afecte a las competencias exclusivas del Estado.

Igualmente, las construcciones, instalaciones o cualquier tipo de actuación, incluidos los

medios necesarios para su construcción, como pueden ser postes, antenas, aerogeneradores

incluidas sus palas, grúas de construcción, carteles, torres de vigilancia, líneas de transporte de

energía eléctrica, etc., que se amparen en el "Plan Territorial Insular de Mallorca" aunque no

precisen de un instrumento urbanístico posterior para su ejecución, que se emplacen en

terrenos afectados por las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de Palma de

Mallorca y Son Bonet requerirán resolución favorable previa de la Agencia Estatal de Seguridad

Aérea (AESA), conforme a los artlculos 29 y 30 del Decreto sobre Servidumbres Aeronáuticas,

debiendo presentarse en caso necesario junto a un estudio aeronáutico de seguridad.

Siempre que las actuaciones contempladas por el planeamlento o las construcciones

que se pretendan desarrollar vulneren las Servidumbres Aeronáuticas de los Aeropuertos de

Palma de Mallorca y Son Bonet, y en particular siempre que se pretenda realizar cualquier tipo

de actuación en ámbitos en los que el terreno vulnera o se encuentra próximo a dichas

superficies, así como en aquellos ámbitos incluidos total o parcialmente dentro de las Zonas de

Seguridad de las Instalaciones Radioeléctricas Aeronáuticas, se considera que es necesario un

estudio aeronáutico de seguridad que acredite, a juicio de la autoridad competente en materia

de seguridad operacional aeronáutica, que no se compromete la seguridad ni queda afectada

de manera significativa la regularidad de las operaciones de las aeronaves, que deberá estar

firmado por un técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

En caso de que las limitaciones derivadas de las Servidumbres Aeronáuticas no

permitiesen materializar la totalidad de los aprovechamientos fijados por los planes urbanlsticos

que desarrollen el "Plan Territorial Insular de Mallorca", dicha circunstancia no darán lugar a

indemnización por parte del Ministerio de Fomento, ni del gestor aeroportuario ni del prestador

de los Servicios de Navegación Aérea, debiendo incluirse esta disposición en la Normativa de

el "Plan Territorial Insular de Mallorca".

En relación con la implantación de instalaciones cuya actividad pueda suponer un

pel'lgro a las operaciones aéreas como consecuencia de la atracción de aves, cuando se
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presente la solicitud a que se hace referencia en los articulos 28 y 29 del decreto 584/72 y a fin

de justificar lo dispuesto en el articulo 10 de dicha normativa deberá presentarse acreditación

sobre los siguientes aspectos, a los que se ha hecho referencia anteriormente, en relación a su

inclusión en el documento de planeamiento:

• Todos los vehiculos de transporte de residuos sean de cabina cerrada.

• Todas las operaciones de transferencia se realicen en recinto cerrado.

• En ningún caso se produzcan acopios de residuos a la intemperie que atraigan

aves.

• Si se realizan operaciones de lavado de cubas de camiones, las aguas residuales

sean tratadas adecuadamente.

• Se adopten las medidas para minimizar la producción de olores.

• Las instalaciones se mantengan limpias y su plan de gestión incluya previsiones de

actuación ante accidentes que pudieran ocasionar vertidos de residuos.

Se reitera lo indicado en el informe de la "Modificación Puntual del Plan Territorial

Insular de Mallorca" evacuado el 9 de junio de 2009 y en la adenda a dicho informe, evacuada

el 30 de septiembre de 2009, respecto a que una vez se inicien los trámites para la

modificación del Plan Territorial Insular de Mallorca, el Consell de Mallorca deberá solicitar

informe preceptivo a este Centro Directivo, con el fin de comprobar la correcta inclusión de las

determinaciones mencionados.
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7.- Indicación de recursos y emplazamiento

La Administración competente para la aprobación definitiva del planeamiento podrá

interponer contra el presente informe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal
•Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses contados desde el dia siguiente a la

notificación, salvo que opte por plantear previamente el requerimiento regulado en el artículo 44

de la LJCA.

Para el caso de que, por razón del contenído del presente informe, sea recurrido el acto

de aprobación defínitiva del planeamiento se le comuníca que, conforme al artículo 21.1.a) de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, debería ser emplazada al correspondíente recurso la

Administración General del Estado.

Madrid, a tl-ee agosto 2010

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE AEROPU TOS y NAVEGACiÓN AÉREA

Jesús Pérez Blanco

42

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCION GENERAL
DE AVIACION CIVIL



02 SET. 2010

ENTRADA NúmlSORTIOA Númi'
il

[ . r (' 1
_. ... ..' ,J

II'!. Con.el! de M.'kw'C"l 1
ii It.EGIsnte GENEut. ¡eJ" Govem

¿ , I de les lIIes Balears
'. .. Conselleria de Presidencia.

Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural I , J

)

JERONI M. MAS RIGO
Secretari General

Conselllnsular de Mallorca
General Riera, 113

07010- PALMA DE MALLORCA

Assumpte: Sol·licitud d'informe per part del Consell Insular de Mallorca referent a la
Modificació Puntual número 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca, com a
fase previa de consultes d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions
ambientals estrategiques a les IlIes Balears..

En relació a I'expedient abans citat, aquesta Direcció General d'Agricultura
Desenvolupament Rural, us infoma que no hi té res que al·legar.

Lo que us comunic pel vostre coneixement i més efectes.
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Conselleria de Presidencia

19A60. 2010
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Govern de les lIIes Balears

Conselleria de Salut i Consum

GOVERN DE LES ILLES BALEARS

SALUT 1 CONSUM
REGISTRE: SORTIDES
Núm: 4379/2010
Data: 30/08/2010

D Consell de Mallorca
'1m' Pl.EGISTRE GENERAL

o7 SET. 2010

ENTRADA Núm SORTIDA Núm,
¡

Assumpte: Modificació núm. 2 del vigent Pla territorial insular de
Mallorca.

El passat dia 21 de juny de 2010, tengué entrada a la nostra Conselleria de Salut i
Consum un escrit relatiu a I'assumpte pel qual ens demana quelcom al respecte.

Examinada la documentaci6 tecnica que ens va adjuntar, li manifestam que aquesta
Direcció General de Planificaci6 i Finan~ament de la Conselleria de Salut i Consum,
manifesta la seva conformitat, en particular a la AIP 1- Palma (entorns del Secar de la
Real).
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Palma, 30

Sr. Secretari g? ral del Consell de Mallorca.

Pla~a d'Espanya. 9. 07002 Palma. Maliorca. Tel.: 971 176969. Fax: 971 17 69 33

Jul Fuster Culebras
jirecror general de Planific i6

/ 1Finan~ament
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
SECRETARIA GENERAL DEL MAR
DIRECCiÓN GENERAL DE SOSTENIBILlDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
Subdirección General de Dominio Públlco Marítimo-Terrestre

Plaza de San Juan de la Cruz, sin 28071 Madrid
Fax 91 5975907
Te~fono 91 ,59760 00

FECHA:
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110Sl Con:'e!i ce Mallorca I
ll:-w d 'TI;r sr r·" I,r,l DESTINATARIO

• 1 <1 2010 CONSELL INSULAR DE MALLORCA

~,;;'lA ",.j, Jso '10' "Jú EPARTAMENTO DE TERRITORIO
l'~ú L .eneral Riera 113

07010 PALMA DE MALLORCA
REF: PLA01/10/07/0015

MODIFICACiÓN PUNTUAL N° 2 DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE MALLORCA

Con fecha 30 de agosto de 2010, esta Dirección General ha emitido el siguiente in
forme:

"El Departamento De Territorio del Consell de Mallorca remite a esta Dirección Gene
ral, a través de la Demarcación de Costas en Islas Baleares, el expediente arriba referen
ciado sin diligenciar, pero constando en el oficio de remisión que la documentación fue
aprobada inicialmente el 3-06-2010. Sobre el expediente se emite el informe que disponen
los artfculos 112 a) y 117.1 de la Ley 22/88 de Costas.

El objeto de la Modificación, según se indica en la Memoria, es un replanteamiento
general de las propuestas relativas a las áreas de reconversión territorial definidas en el
Plan vigente, aprobado por el Consell Insular el 13-12-2007, a partir de la aplicación del
principio de desarrollo territorial sostenible.

La,Modificación Puntual nº 2 plantea lo siguiente-
Modificación del régimen general de tramitación de las Áreas de Reconversión Territorial.
Concreción de la supresión o modificación de las Áreas de Reconversión Territorial (ART),
Incorporación de ámbitos de intervención paisajística (API) de nueva creación.
Nuevos parámetros para el desarrollo de la zona turística del núcleo de Sa Rápita (en Campos)
Mejoras de'carácter técnico.

De los cambios contenidos en la Modificación Puntual y los ámbitos afectados por la
Ley de Costas, no se derivan consecuencias negativas para la protección del dominio pú
blico marítimo-terrestre y sus servidumbres. En consecuencia, esta Dirección General no
pone objeciones a la Modificación Puntual nº 2 del Plan Territorial Insular de Mallorca dado
que su contenido no contraviene las determinaciones de la Ley de Costas."

~CO".1l
EL JEFE DEL AREA DE ".M."o~DEPARTAMENT DEL TER'UTOR'PLAN¡ro 1 4 SEr, 201QDttto:

ENTRADA SORTID...
José María de uel Carpintero 3'r6tr

Lo que se traslada para su conocimiento y efectos
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Direcció Insular d'Ordenació del Territori
Depat1ament de Territori

ASSUMPTE: Informe relatiu a la Modificació núm, 2 del PTIM,
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de Mallorca
DEPARTAMENT DEL TERRITORI

Data: 29 SET, 2010
ENTRADA SORTIDA
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En contestació a la vostra sol· licitud d'informe sobre la Modificació núm, 2 del Pla Territorial Insular de
Mallorca aprovada inicialment pel Pie del Consell de Mallorca el proppassat dia 3 de junt, aixi com
sobre l'Informe de sostenibilitat ambiental, aquesta Direcció Insular informa favorablement amb les
condicions següents:

l. Al plimol4 "Infraestluctmes de comunicació" s'han de corregir les en'ades següents:

• L'addició d'un carril s'ha de suprimir de la Ma-20, entre Ma-19 i Ma-IIIO, de la Ma-19, entre
Ma-20 i l'enllay ele l'accés a l'aeroport, i de la Ma-13, entre Ma-20 i Ma-30,ja que no figuren a
la Revisió del Pla Director Sectorial ele Carreteres per a I'illa ele Mallorca ele 2009 (en enelavant
PDSCMa) perqué eren actuacions que ja es trobaven executades.

• D'ac9rd amb el PDSCMa no es preveu l'aeldició d'un carril a la Ma-20 en el tram elels túnels ele
Génova i entre aquests i la Ma-I.

• D'acord amb el PDSCMa es preveu l'aelelició d'un carril a la Ma-l també al tram entre el seu
inici i la Ma-20,

• D'acorel amb el PDSCMa es preveu la duplicació ele calyaela el'un tram de la carretera Ma-I040.

2. Respecte a la nova reelacció ele la norma 52 elel PTIM s'ha ele tenir en compte el següent:

• La nova redacció ele l'apat1at I de la norma ha ele permetre que les obres previstes a la fase 2 elel
PDSCMa, a nivell el'avany d'orelenació, que puguin ser incorporades al Programa de construcció
ele la fase I el'acord amb la norma 7 elel PDSCMa quedin emparaeles també pel PTrM.

• Atés que es proposa suprimir els apartats 2 i 4 de la norma, el primer paragraf el'aquesta queela
incongruent. Per ser coherent hauria de quedar redactat d'una manera semblant a la següent:

Les actuacions i propostes destinarles a la millora de la xarxa de carreleres s'agrupen
en: propostes de millora de capacitat viaria i proposta de vies pare.

3. A l'ambit el'intervenció paisatgistica COlmexió Palma - Marratxí, la zona el'espai Ilime prevista al
nudi rural Can Buc envaeix la reserva viaria per a la prolongació ele la Ma-30, tram [[[:
Ma-13/Ma-ll, establerta pel PDSCMa, i, per tant, ha de ser compatible amb aquesta.

4. Altres consideracions:

Amb l'aprovació elefinitiva elel PDSCMa es va eliminar la nova carretera ele connexió entre la
Ma-15 i la Ma-30 I0, fet que s'inelica per si pot tenir incidéncia amb la proposta de via parc Aeroport
- Sa Pobla que inclou el PTlM,

Palma, 28 de setembre ele 20 I°
El director insular ele Carreteres

~
Ernesto Santamaria Casals

General Riera, 113
07010 Palma - lIIes Balears
T. 971 219960 F. 971173 767
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Consell de Mallorca

Departament del Territori
General Riera, 113
07010 Palma (Mallorca)

.cansel!
de Mallore..

DEPARTAMr::t'JT OEL TERRITORI

Data: - 1 OCT. 2010
ENTRADA SORTIDA

Jhe:¡~

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
COMER<;: INDUST 1 ENER
REGISTRE: SORTIDES
Núm: 41788/2010
Data: 27/09/2010

Emissor: SC¡CM/is
Document: ofici

Assumpte: Informe de la Direcció General de Comers; sobre la modificació puntual
número 2 del Pla territorial insular de Mallorca.

Antecedents

1. En data 21/06/2010, es va registrar d'entrada a la Conselleria de Comen;:,
Indústria i Energia, I'escrit del Departament del Territori del Consell de Mallorca
en el qual es comunica I'acord del Pie del Consell de Mallorca, aprovant
inicialment, de conformitat amb allo que estableix I'article 10 de la L1ei 14/2000,
de 21 de desembre, d'ordenació territorial, la Modificació número 2 del vigent Pla
territorial insular de Mallorca (aprovació definitiva de 13 de desembre de 2004,
BOIB 188 Ext. de 31 de desembre de 2004), amb I'objecte i abast que defineix la
documentació tecnica que s'adjunta i forma part d'aquest acord, i que s'integra
per: [1] Memoria, [11] Normes d'ordenació, [111] Annex 1: Fitxes de les Arees de
Reconversió Territorial i [IV] Documentació grafica i que incorpora, a més, [V]
Informe de sostenibilitat ambiental, en aplicació d'allo disposat a I'article 87.4 en
concordans:a amb el que estableix I'article 86 de la L1ei 11/2006 de 14 de
setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals
estrategiques a les IIles Balears.

2. Es sol·licita que en el termini de dos mesos s'emeti I'informe previst a I'article
10.1.d de la L1ei de 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial;
igualment, i pel mateix termini, es dóna trasllat als efectes del tramit de consulta
ambiental previst a I'article 889 de la L1ei 22/2006, de 14 de setembre,
d'avaluacions d'impacte ambiental i d'avaluacions ambientals estrategiques a les
111 es Bal ears.

Us adjuntem copia en forma CD de la modificació puntual número 2 del Pla
territorial insular de Mallorca.

Consideracions tecni'lues
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Enumeram els aspectes més destacats de la nova normativa de comer~, que puguin afectar
a l'ordenació territorial deis equipaments comercials. ' ,

1" 11 (" 1 '\
¡tI \11 ,~ilJ

1. La L1ei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la L1ei 11/2001, de 15 de juny,
d'ordenació de I'activitat comercial a les IlIes Balears per a la transposició de la Directiva
2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12-de desembr.e de 2006, relativa
als serveis en el mercat interior, ha suposat un canvi radical del concepte de gran
establiment comercial, ja que es consideren com a tals, d'acord amb l'article 13.1 de la
L1ei esmentada, els establiments a I'engros o al detall que tenguin una superfície útil per
a I'exposició i la venda superior a 700 m' a 1'i1la de Mallorca, i s'ha eliminat la contenció
de superfície de venda, en haver-se suprimit el contingut de I'article 14 de la L1ei
11/2001.

2. Una altra qüestió fonamental que s'ha de considerar en la modificació de la L1ei
11/2001, és I'article 7.6, en la redacció actual, en que s'estableix que es prohibeix
expressament la implantació d'establiments comercials en sol que no tengui el caracter i
la condició d'urba consolidat, definit en la legislació urbanística vigent, excepte quan es
tracti d'establiments o activitats directament vinculats a explotacions agraries,
ramaderes o forestals que s'hagin d'ubicar necessitriament en el medi rural i en els casos
que estableix la legislació urbanística general.

3. Finalment, el títol X de la L1ei 11/2001, en la nova redacció, estableix els principis basics
i els objectius de I'ordenació territorial de determinats equipaments comercials, així com
els criteris que han de seguir les actuacions de I'instrument d'ordenació territorial.

Conclusió

De I'examen de la documentació remesa pel Departament de Territori del Consell de
Mallorca, de la modificació puntual ne'/mero 2 del Pla Territorial insular de Mallorca, no es
dedueix cap incompliment de la normativa compresa a la Ilei 11/2001, de 15 de juny
d'ordenació de l'activitat comercial de les IlIes Balears, ja que no fa referencia a actuacions
territorials de planificació comercial.

Palma, 23/09/2010

El :;~~:~e C7J
Carlos-1Y1ena Ginov) .

(fI1'.Tt;, /ndfisl..
<.P ~.,- ~I- '~~ \:' ~ ~

1.Y¡
4"''''.....1'

Vist i plau
El director gene~omer~

Pere Trí..

Camr de Son Rapinya 12 Urbanització Son Moix Blanc. 07006 Palma







CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

CERTIFICAT DE LES ADMINISTRACIONS CONSULTADES

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     138











CONSELL DE MALLORCA                                                                                                 Modificació número 2 del PTM

8 ANNEX CARTOGRÀFIC

                 
                                                                                           MEMÒRIA AMBIENTAL                                                                     143



E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

EEEEE

E
E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

EEE

E

E

EE

E
E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E
E E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E E E

E
E E

E E E

E
E

E
E

E
E E

E

E

E

E E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E E

E E
E

E

E

E E
E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E E
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E E E E
E

E
E E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E

E

E

E

E
E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

E
E

E
E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E E

E

E
E

E

E E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E E

E
E

E

E

E
E

E
E

EEEEEE
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
EEEEE

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E E

E

E

E

E

E EE EE E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE

E

EE

E

EE

E

E

E

E
E

E

EE

E
E

E
EE

EE

E

E
E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E
E

E

E

E
E
EE

E

E
E

E

E

E

E

E E

E

E

E

EE

E
E

E

E

E
E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

EE

EEEE

EEE

E

EE

EE
E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
EEEEE

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E

E

E

E

E

E

E

EE
E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E
E

E

E

EE

E

E
E

E

E

E

E

EE

E
E

E

E
E

E

E EE
E

E EE

E
E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E E

E

E EE

E E

E

E

E

EE

EE

E

E

E
E

E

E

E

E

EE

E E

E

E E

E EEEE

E

E

E

EE
E

E

E
E

E

E
E

E

E E E E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E
E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

EEEEEE
E

EEEE

E

E

E

E
E

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

EE
E

E

EE
E

E

E

E

E

E

E E
E

E

E

EE

E

E

E

E

E

es Carnatge

Vista Alegre
Ma-19  Autopista de Llevant 

Aeroport

Polígon de Son Castelló

PALMA

Son Sardina

Ma-20 Via de Cintura

Ma
-1 1

 C
a rr

et e
r a 

de
 P

al m
a  a

 S ó
lle

r

Ma
-11

10
 C

arr
ete

ra 
de

 P
alm

a a
 Va

lld
em

os
sa

Ma-13 Autopista
 d'Inca

camí Vell de Sineu

Ma-15 Carretera de Palma a Manacor

AIP III

sa Indioteria

Son Macià -
Nova Cabana

Son Fuster

es Viver

Ma-1
3A

Torrent Gros

torr
en

t d
e s

es
 M

ate
s

torrent de na Bàrbara

T.M. MARRATXÍ

T.M. PALMA

Pont d'Inca

Son Ferriol

Ma-19 Autopista de Llevant

470000

470000

472000

472000

474000

474000

476000

476000

43
78

00
0

43
78

00
0

43
80

00
0

43
80

00
0

43
82

00
0

43
82

00
0

43
84

00
0

43
84

00
0

43
86

00
0

43
86

00
0

MAPA 1. CANVI DE DELIMITACIÓ DE L'AIP III
CONNEXIÓ PALMA - MARRATXÍ

Memòria ambiental
Modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca

Antiga ART 9.1

Escala 1:25.000 Novembre 2010

DEPARTAMENT DE TERRITORI
CONSELL DE MALLORCA

AIP III

AANP

AT Creixement
AT Harmonització

SRG

Sòl urbà
Àrees de desenvolupament:
AAPI Urbà i Urbanitzable

Sòl rústic

Sistema General
Sòl RústicAIA



sa Ràpita

s'Estanyol de Migjorn

Ma-6014 Cap Blanc a ses Salines

Ma
-60

30
 C

arr
ete

ra 
de

 C
am

po
s a

 sa
 Rà

pit
a

T.M. LLUCMAJOR

T.M. CAMPOS

Urb. sa Vinyola

THM XX-1

Son Noguera


492000

492000

494000

494000

496000

496000

498000

498000

43
58

00
0

43
58

00
0

43
60

00
0

43
60

00
0

MAPA 2. LOCALITZACIÓ DEL SECTOR THM XX-1 
"SA MARINA". SA RÀPITA

Memòria Ambiental
Modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca

Sector THM XX-1

Escala 1:25.000 Novembre 2010

DEPARTAMENT DE TERRITORI
CONSELL DE MALLORCA

Sòl urbà
Àrees de desenvolupament:
AAPI Urbà i Urbanitzable

Sòl rústic

AANP
AT Harmonització

SRG
AIA

SRG-Forestal

ANEI



E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E
E

E

E
E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E E

E

E E E
E E E E

E
E

E
E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E E E E E
E E E

E

E
E

E

E

E

E

E E E
E

E
E E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

EEEEE

E
E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

EE

E

E

E

EE

E
E

EE

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E
E

E E
E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E E E

E
E E

E E E

E
E

E
E

E
E E

E

E

E

E E
E

E E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E E

E E
E

E

E

E E
E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E E E E
E

E
E E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E
E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E E

E E

E

E

E E

E E

E

E
E

E E

E

E

E

E

E

E
E

E E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E E

E
E

E

E

E
E

E
E

EEEEE
E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
EEE

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

EE

E

EE
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
EE

EE

E

E
E

E

E

E
E

EEE

E E

E E
E

E

EEE

EE E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

EE

E

E

EE

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E
E
EE
EE
E

EE

E

EE E

EE

E

E

E
EE

E

E

E

E E

E

E

E

E

EE

E

EE

EEE

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

EE

E

E

EE E

E

E E

E

E

EE

E

E

E

E

E
E

E

EEE
E

E

E

EE

E

EE

E

E

EE

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E E

E E
E

E
E
E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

EE
E

E
E

E EEE

E E

E

E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E
E

E

EE

E

E
EE

E
E

E

EEE

E

EE

E

E E E

E EEE

E

E

E

E
E

EE

E

E
E

E

E
E

E E E E E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E
EEEEEE

E

E

E

EE

E

E

E

E

E
EE

EEE

E

E

E

E

E

EE
E

EEEE

E

E

E

E

E

EE E

E

E

E

E E

EE

E

E

E

E

E

E

EEE

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

EEE

E

EE
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

EE
E

E
E

E
E

E
E

E
E

E
EEEEE

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

EEEEE

E
E

E

EE

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E
E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E E E E E E E
E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E
E

E
E E

E
E

E

E E E E E E
E

E
E

E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E E

E

E

E

E E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E
E

E E E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E E

E

E

E

E

E

E
E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E
E

EE
E

E

E

E

E

E

EE

E

E

E

E

E

AIP II

Palmanyola

els Garrovers

Universitat de les
Illes Balears

Son Reus

T.M. BUNYOLA

T.M. MARRATXÍT.M. PALMA

Can Garriga

T.M. VALLDEMOSSA

T.M. ESPORLES

Ma-1110

Ma
-11

 C
arr

ete
ra  

de
 Só

lle
r

Ma-20
31

 C
am

í V
e ll

 de
 Bu

ny
ola

Ma-1140
Ma-2030

cas Binissalemer

Urb. Can
Molina

torrent de Bunyola

Polígon ses Veles

sa Coma

sa Garriga

T.M. PALMA

468000

468000

470000

470000

472000

472000

474000

474000

43
88

00
0

43
88

00
0

43
90

00
0

43
90

00
0

MAPA 3. CANVI DE DELIMITACIÓ DE L'AIP II
(APROVACIÓ INICIAL - APROVACIÓ DEFINITIVA)

Memòria Ambiental
Modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca

Escala 1:25.000 Novembre 2010

DEPARTAMENT DE TERRITORI
CONSELL DE MALLORCA

AIP II (aprovació inicial)
AIP II (aprovació definitiva)

AANPAT Harmonització
SRG

Sòl urbà
Àrees de desenvolupament:
AAPI Urbà i Urbanitzable

Sòl rústic

Sistema General
Sòl Rústic

ARIP
ARIP Boscós

ANEI



AIP I

Ma
-11

10
  P

alm
a a

 Va
l ld

em
os

sa

Ma
-10

41
 Pa

lm
a a

 Pu
igp

un
ye

nt Ma-1040 Establiments a Esporles

Ma
-1 1

 Pa
lm

a a
 S

óll
er

Palma

Secar de la Real

Establiments

Polígon Can
Valero Son Serra

Perera

Son Roca

la Vileta

Polígon Son Castelló

Son Sardina

torrent de na Bàrbara

sa Riera

466000

466000

468000

468000

470000

470000

472000

472000

43
82

00
0

43
82

00
0

43
84

00
0

43
84

00
0

43
86

00
0

43
86

00
0

MAPA 4. CANVI DE DELIMITACIÓ DE L'AIP II
(APROVACIÓ INICIAL - APROVACIÓ DEFINITIVA)

Memòria Ambiental
Modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca

Escala 1:25.000 Novembre 2010

DEPARTAMENT DE TERRITORI
CONSELL DE MALLORCA

AIP II (aprovació inicial)
AIP II (aprovació definitiva)

AANPAT Harmonització
SRG

Sòl urbà
Àrees de desenvolupament:
AAPI Urbà i Urbanitzable

Sòl rústic

Sistema General
Sòl Rústic

AT Creixement
SRG-Forestal

ANEI


	1 INTRODUCCIÓ
	1.1 JUSTIFICACIÓ
	1.2 METODOLOGIA
	1.3 EQUIP REDACTOR

	2 VALORACIÓ DE LA INTEGRACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS EN LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ NÚMERO 2 DEL PLA TERRITORIAL DE MALLORCA
	2.1 SUPRESSIÓ DE LES ART 8 DE ZONES POOT PREFERENTS (EXCEPTE LES INCLOSES A LA PLATJA DE PALMA)
	2.2 SUPRESSIÓ DE LES ART DE LA PLATJA DE PALMA 8.12, 8.13 I 10.9
	2.3 SUPRESSIÓ DE LES ART 10 D'ÀREES I ELEMENTS SINGULARS
	2.4 CREACIÓ DELS ÀMBITS D’INTERVENCIÓ PAISATGÍSTICA
	2.5 REDUCCIÓ DE LES HECTÀREES DE CREIXEMENT 
	2.6 TRACTAMENT ESPECÍFIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE SA RÀPITA
	2.7 MESURES AMBIENTALS INCORPORADES

	3 ANÀLISI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA
	4 AVALUACIÓ DEL RESULTAT DE LES CONSULTES REALITZADES I COM S’HAN PRES EN CONSIDERACIÓ
	4.1 INFORME DE LA CONSELLERIA  D’AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ
	4.2 INFORME DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS DE L’ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT
	4.3 INFORME DE PORTS DE LES ILLES BALEARS
	4.4 INFORME DE LA CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
	4.5 INFORME DE LA DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ D’INFRAESTRUCTURES D’AENA
	4.6 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’AVIACIÓ CIVIL
	4.7 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I DESENVOLUPAMENT RURAL 
	4.8 INFORME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
	4.9 INFORME DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE. DEMARCACIÓ DE COSTES.
	4.10 INFORME DE LA COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS
	4.11 DIRECCIÓ INSULAR DE CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA
	4.12 DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ. CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA.
	4.13 DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT. CONSELL DE MALLORCA
	4.14 DEPARTAMENT DE TERRITORI (MODIFICACIONS D’OFICI)
	4.15 AL·LEGACIONS

	5  ANÀLISI DE LA PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DE L’APLICACIÓ DEL PLA.
	6 DETERMINACIONS FINALS
	7 DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A LA MEMÒRIA AMBIENTAL
	8 ANNEX CARTOGRÀFIC



