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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS NORMATIUS
NORMATIVA

APROVACIÓ
INICIAL

APROVACIÓ
PROVISIONAL

NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT D’ESCORCA

APROVACIÓ
DEFINITIVA

PUBLICACIÓ

Amb
prescripcions

BOIB núm. 46, de
27/03/2007

25/11/1993
ADAPTACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES AL PLA
TERRITORIAL INSULAR DE
MALLORCA

15/03/2007

BOIB núm. 46, de
27/03/2007

A més, també es troba en tramitació:
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES
relatives al canvi d’aprofitament
urbanístic de l’equipament
administratiu institucional
(augment de volum edificable)

24/11/2015

BOIB núm. 183,
de 12/12/2015

1.2. ÀMBIT I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ

Son
Massip

Sa
Calobra

Evitar les parcel•lacions perquè no hi hagi increment de la població prevista mitjançant la
prohibició de parcel•lar, és a dir que es congela la parcel•lació existent
Qualificar com a zona d’infraestructures
(aparcament i “punt verd” o àrea 8880909DE8088S0001QB
2.291 m2
d’aportació) una parcel·la residencial de UR SON MASIP CL. B 7
titularitat municipal
8880910DE8088S0001YB
2.072 m2
UR SON MASIP CL. C 6
8880911DE8088S0001GB
1.923 m2
UR SON MASIP CL. C 5
Qualificar com a zona de serveis quatre
parcel•les residencials (municipals).
8880912DE8098S0001QQ
1.903 m2
UR SON MASIP CL. C 4
8880913DE8098S0001PQ
1.924 m2
UR SON MASIP CL. C 3
En zona de serveis: ampliar l’ús d’albergs i refugis..
Que la zona hotelera es qualifiqui, com la resta de zones, com a zona de serveis, ara que
aquesta tindrà l’ús d’albergs i refugis.
Que la zona d’equipament “centre cívic” tingui com a ús compatible el d’alberg i refugis perquè
pugui servir d’allotjament temporal a transeünts

SON MASSIP aquest nucli és objecte de la modificació 1/2017 relativa a la sol·licitud de no necessitat de
disposar de xarxa de clavegueram públic per poder edificar a causa de motius econòmics i
mediambientals per a la seva implantació.
SA CALOBRA es tracta d’un nucli en el qual coexisteixen diferents usos lucratius: extensiva, hotelera i
serveis. La zona només disposa d’una parcel·la qualificada com a hotelera i la resta extensiva A i C i
zona de serveis amb habitatge en planta pis.
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2. MOTIU DE L'APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA
Tractant-se d'una Modificació Puntual que agrupa unes actuacions ubicades a dos àmbits, que afecten
dues zones de reduït àmbit territorial, i que només suposa modificacions menors en el Pla vigent, aquest
projecte només s’hauria de sotmetre a Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) si així ho decidís la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Per tot l’anterior, queda determinat que aquesta modificació puntual de les NS s’ha de sotmetre a
Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, per a la qual cosa s’ha de presentar, segons les Lleis
estatal 21/2013 i autonòmica 12/2016, un Document Ambiental Estratègic.
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3. RESUM DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
3.1. JUSTIFICACIÓ
-

SON MASSIP:

Es pretén mantenir la població d’aquest nucli i evitar la seva parcel·lació. Per tant, es prohibeixen les
parcel·lacions, mantenint congelat el parcel·lari actual.
D’altra banda, una parcel·la municipal es qualifica com a zona d’infraestructures per destinar-la a
aparcaments públics i “punt verd”-“àrea d’aportació”- i així regularitzar aquesta situació i permetre la
implantació d’aquests serveis públics destinats a la població d’aquest nucli.
Finalment, recupera una modificación que no va arribar a aprovar-se definitivament: el canvi a zona de
serveis de dues parcel·les extensives.
-

SA CALOBRA:

Sa Calobra és un nucli urbà de petites dimensions que està destinat a residència i a serveis turistics. La
memòria de les vigents NS de planejament reconeixen aquest fet turístic i de serveis:
El sector de serveis aprofita els turistes que passen una jornada en Es Port de sa Calobra o en
Lluc (llocs de principal concurrència) i aquesta basat en els restaurants i comerços que
existeixen al llarg de la carretera de Pollença a Soller, a part d’en els nuclis abans citats.
Per tant, es tracta d’afavorir l’estada de persones amb l’ús d’alberg i refugi a la zona de centre cívic
perquè pugui servir d’allotjament temporal a transeünts. També, es modifica la qualificació de zona
hotelera per la de serveis, ara que, en aquesta zona, es proposa l’ús compatible d’albergs i refugis, atès
que es tracta d’una zonificació mixta amb un gran nombre d’usos diferents: magatzems, tallers,
administratiu, comercial, aparcament i serveis de l’automòbil. La modificació té per objecte afegir l’ús
d’albergs i refugis com a ús compatible.

3.2. CONVENIÈNCIA, OPORTUNITAT I INTERÈS PÚBLIC
Aquestes modificacions de planejment són convenients i oportunes, ja que:
-

SON MASSIP: suposen una restricció a la construcció d’habitatges i a la densificació del nucli a
més de crear un àrea d’infraestructures públiques municipals i un àrea de serveis.

-

SA CALOBRA:
En el cas de l’ampliació d’usos compatibles a la zona de serveis, es tracta de donar el servei
d’allotjament als visitants el que suposa millorar la qualitat de vida dels seus habitants
dinamitzant la seva economia i afavorint el manteniment de la població resident.
Finalment, s’àmplia l’ús de refugi per a la zona d’equipaments i es modifica la qualificació
d’hotelera que desapareix del municipi per convertir-se en zona de serveis.

Redunda en l’interès públic ja que té per objecte una finalitat de millora urbana i dels seus habitants, no
suposant increment dels paràmetres urbanístics del planejament.

3.3. MODIFICACIONS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES
-

SON MASSIP. Les NS han qualificat aquesta zona com a extensiva A, que es regula segons els
següents paràmetres urbanístics
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TEXT VIGENT
Article 116. EXTENSIVA A

NOU TEXT PROPOSAT
Article 116. EXTENSIVA A

1. Tipus d’ordenació: aïllada.
2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la:
- Parcel∙la mínima (m2): 600
- Façana mínima (m): 12
3. Paràmetres d’edificació:
- Ocupació màxima (%): 25
- Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,4
- Altura màxima (m): 7
- Nombre màxim de plantes: B+1P
- Separació mínima a vies i ELP (m): 3
- Separació mínima a límits i fons (m): 3
4. Usos admesos:
- Residencial: un habitatge per parcel∙la.

1. Tipus d’ordenació: aïllada.
2. Superfície i dimensions mínimes de la parcel∙la:
- Parcel∙la mínima (m2): l’existent, prohibint-se les
parcel∙lacions.
- Façana mínima (m): 12
3. Paràmetres d’edificació:
- Ocupació màxima (%): 25
- Edificabilitat màxima (m2/m2): 0,4
- Altura màxima (m): 7
- Nombre màxim de plantes: B+1P
- Separació mínima a vies i ELP (m): 3
- Separació mínima a límits i fons (m): 3
4. Usos admesos:
- Residencial: un habitatge per parcel∙la.

-

SON MASSIP. Quant a la parcel·la municipal, actualment extensiva A (art. 116) que es qualifica
com a zona d’infraestructures (art. 40), sense increment de paràmetres urbanístics, és a dir:

TEXT VIGENT
Article 40. ÚS D’INFRAESTRUCTURES

NOU TEXT PROPOSAT
Article 40. ÚS D’INFRAESTRUCTURES

Art. 40. ÚS D’INFRAESTRUCTURES
Són usos exercits per l’Administració o per
societats privades controlades per la mateixa en
relació amb els Sistemes Infraestructurals.

Art. 40. ÚS D’INFRAESTRUCTURES
Són usos exercits per l’Administració o per
societats privades controlades per la mateixa en
relació amb els Sistemes Infraestructurals.

Se subdivideixen en els següents usos detallats:

Se subdivideixen en els següents usos detallats:

1. Servei generals, és l’ús corresponent a la
creació, manteniment i explotació de xarxes,
centres de producció i de magatzematge per a:
a) Subministrament de fluids (aigua).
b) Subministrament d’energia (gas, electricitat).
c) Evacuació de fluids (aigües fecals o pluvials).
d) Comunicació (telèfon, senyals de so o imatges,
tèlex, etc.)
e) Neteja.
f) Recollida i tractament d’escombraries.
g) Subministrament de carburants.

1. Servei generals, és l’ús corresponent a la
creació, manteniment i explotació de xarxes,
centres de producció i de magatzematge per a:
a) Subministrament de fluids (aigua).
b) Subministrament d’energia (gas, electricitat).
c) Evacuació de fluids (aigües fecals o pluvials).
d) Comunicació (telèfon, senyals de so o imatges,
tèlex, etc.)
e) Neteja.
f) Recollida i tractament d’escombraries i residus
(“punt verd”).
g) Subministrament de carburants.
h) Aparcament públic de vehicles.

2. Vials i estacions, és l’ús relacionat amb la
circulació i el transport terrestre. S’inclouen en
aquest ús els espais públics annexos a la xarxa
viària destinats al dipòsit temporal de vehicles, així
com les estacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies i persones.

2. Vials i estacions, és l’ús relacionat amb la
circulació i el transport terrestre. S’inclouen en
aquest ús els espais públics annexos a la xarxa
viària destinats al dipòsit temporal de vehicles, així
com les estacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies i persones.

-

SON MASSIP A més, la possibilitat de disposar d’un “punt verd” a la zona serveis s’afegeix a
l’article 38 com a ús compatible.

-

SON MASSIP Quant a les parcel·les, actualment extensiva A (art. 116) que es qualifiquessin
com a zona de serveis (art. 119), sense increment de paràmetres urbanístics, és a dir:.

-
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Zona extensiva A
Altura màxima
7m
Altura total
8,50 m
Número màxim de plantes
B+1P
Ocupació màxima
25%
Edificabilitat màxima
0,4 m2/m2
Reculades mínimes
3
TEXT VIGENT
Article 119. ZONA DE SERVEIS
l. Descripció: Aquesta ordenació es refereix a les
àrees destinades a ús de Serveis o Terciari (veure
apartat III de les Condicions d’Ús), permetent-se la
disposició d’habitatges en la planta pis, tot això
dins d’una ordenació de tipus extensiu.
2. Condicions mínimes de parcel∙la:
Parcel∙la mínima: 600 m2
Front mínim: 12 m
3. Condicions d’edificabilitat:
Altura màxima (m): 7
Altura total (m): 8,5
Altura màxima en núm. de plantes: B+1P
Ocupació: 50%
Edificabilitat (m2/m2): 1
Separació a vials i mitgeres (m): 3
-

Zona de serveis Zona serveis son Massip
7m
7m
8,5
8,50 m
B+1
B+1P
50%
25%
1 m2/m2
0,4 m2/m2
3
3

NOU TEXT PROPOSAT
Article 119. ZONA DE SERVEIS
l. Descripció: Aquesta ordenació es refereix a les
àrees destinades a ús de Serveis o Terciari (veure
apartat III de les Condicions d’Ús), permetent-se la
disposició d’habitatges en la planta pis, tot això
dins d’una ordenació de tipus extensiu.
2. Condicions mínimes de parcel∙la:
Parcel∙la mínima: 600 m2
Front mínim: 12 m
3. Condicions d’edificabilitat:
Altura màxima (m): 7
Altura total (m): 8,5
Altura màxima en núm. de plantes: B+1P
Ocupació: 50%. En Son Massip: 25%
Edificabilitat (m2/m2): 1. En Son Massip: 0,4
Separació a vials i mitgeres (m): 3

SA CALOBRA. Les NS han qualificat aquesta zona com a extensiva A, que es regula segons els
següents paràmetres urbanístics

TEXT VIGENT
Article 34. CLASSES D’USOS
A l’efecte del que es disposa en aquestes Normes
i de les contingudes en els plànols que
desenvolupin les presents NS, els usos es
classifiquen segons s’indiquen en el següent
quadre:
CLASSIFICACIÓ D’USOS
Residencial
Habitatge
Unifamiliar
Plurifamiliar
Col·lectiu
Comunitari
Hoteler
Apartaments
turístics
Productiu
Serveis
Magatzems
Tallers
Administratius
Comercial
Aparcament
d’automòbils
Serveis de
l’automòbil
Dotacional

Equipament

NOU TEXT PROPOSAT
Article 34. CLASSES D’USOS
A l’efecte del que es disposa en aquestes
Normes i de les contingudes en els plànols que
desenvolupin les presents NS, els usos es
classifiquen segons s’indiquen en el següent
quadre:
CLASSIFICACIÓ D’USOS
Residencial
Habitatge
Unifamiliar
Plurifamiliar
Col·lectiu
Comunitari
Hoteler
Apartaments
turístics
Productiu
Serveis
Magatzems
Tallers
Administratius
Comercial
Aparcament
d’automòbils
Serveis de
l’automòbil
Albergs i
refugis (*)
Dotacional
Equipament Docent
Sanitari /
Assistencial

Docent
Sanitari /
Assistencial
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Espais lliures

Soci/Cultural
Esportiu
Sales Reunió
/ Espectacles
Serveis
generals
Vials i
estacions
Espais lliures

Soci/Cultural
Esportiu
Sales Reunió /
Espectacles
Serveis
generals
Vials i
estacions
Residus
(“punt
verd”)
Aparcament
de vehicles
Espais lliures

Espais
lliures
(*) Només en el nucli de sa Calobra
TEXT VIGENT
Article 38. ÚS PRODUCTIU - SERVEIS

NOU TEXT PROPOSAT
Article 38. ÚS PRODUCTIU - SERVEIS

1. Magatzems, és l’ús corresponent al dipòsit,
conservació, guarda distribució d’objectes i/o

1. Magatzems, és l’ús corresponent al dipòsit,
conservació, guarda distribució d’objectes i/o

mercaderies sense servei de venda directa al
públic encara que si a venedors minoristes.

mercaderies sense servei de venda directa al
públic encara que si a venedors minoristes.

2. Tallers, corresponent a les activitats de
reparació i conservació de maquinària, eines i
útils, la producció artesanal i les arts plàstiques.

2. Tallers, corresponent a les activitats de
reparació i conservació de maquinària, eines i
útils, la producció artesanal i les arts plàstiques.

3. Administratiu, és el corresponent a les activitats
de gestió, adreça, planificació i projecte que es

3. Administratiu, és el corresponent a les activitats
de gestió, adreça, planificació i projecte que es

desenvolupa en oficines o despatxos.

desenvolupa en oficines o despatxos.

4. Ús comercial, corresponent a l’activitat de
compra o venda al detall de matèries i objectes:
petits comerços, autoserveis, supermercats,
mercats i hipermercats. Es consideraran així
mateix incloses en aquest grup, la prestació de
serveis personals tals com a perruqueria,
bugaderia, modistes, funeràries i similars.

4. Ús comercial, corresponent a l’activitat de
compra o venda al detall de matèries i objectes:
petits comerços, autoserveis, supermercats,
mercats i hipermercats. Es consideraran així
mateix incloses en aquest grup, la prestació de
serveis personals tals com a perruqueria,
bugaderia, modistes, funeràries i similars.

5. Aparcament d’automòbils, és l’ús corresponent
al dipòsit o guarda de vehicles automòbils.

5. Aparcament d’automòbils, és l’ús corresponent
al dipòsit o guarda de vehicles automòbils.

6. Serveis de l’automòbil, és l’ús corresponent a
l’assistència o servei directe als automòbils, com
per exemple: rentat, greixatge, canvi d’oli,
subministrament d’aire i aigua i càrrega de
bateries.

6. Serveis de l’automòbil, és l’ús corresponent a
l’assistència o servei directe als automòbils, com
per exemple: rentat, greixatge, canvi d’oli,
subministrament d’aire i aigua i càrrega de
bateries.
7. Albergs i refugis (només en el nucli de sa
Calobra).

TEXT VIGENT
Article 39. ÚS D’EQUIPAMENTS

NOU TEXT PROPOSAT
Article 39. ÚS D’EQUIPAMENTS

Són usos fonamentalment públics o col∙lectius. Se
subdivideixen en cinc usos detallats:

Són usos fonamentalment públics o col∙lectius. Se
subdivideixen en cinc usos detallats:

l. Ús docent, és el corresponent a l’ensenyament
en qualsevol dels seus graus i modalitats.

l. Ús docent, és el corresponent a l’ensenyament
en qualsevol dels seus graus i modalitats.
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2. Ús sanitari/assistencial, és sanitari el
corresponent al tractament i allotjament de malalts
que es realitza en hospitals, sanatoris, clíniques,
dispensaris, consultoris, centres de salut, etc.,
mentre que és assistencial el que té com a finalitat
l’ajuda per part de l’administració o les entitats a
persones impedides, marginades o disminuïdes,
incloent-se en aquest apartat les llars, clubs i
residències d’ancians, les oficines d’assistència
social, els dormitoris de transeünts, etc

2. Ús sanitari/assistencial, és sanitari el
corresponent al tractament i allotjament de malalts
que es realitza en hospitals, sanatoris, clíniques,
dispensaris, consultoris, centres de salut, etc.,
mentre que és assistencial el que té com a finalitat
l’ajuda per part de l’administració o les entitats a
persones impedides, marginades o disminuïdes,
incloent-se en aquest apartat les llars, clubs i
residències d’ancians, les oficines d’assistència
social, els dormitoris de transeünts, etc

3. Ús soci/cultural, és el corresponent a les
activitats relacionades amb la vida de relació,
associativa, religiosa i cultural, tals com: clubs
(exclosos els esportius) , associacions culturals,
esglésies,
centres
parroquials,
museus,
biblioteques, sales de conferències, d’exposicions,
etc.

3. Ús soci/cultural, és el corresponent a les
activitats relacionades amb la vida de relació,
associativa, religiosa i cultural, tals com: clubs
(exclosos els esportius) , associacions culturals,
esglésies,
centres
parroquials,
museus,
biblioteques, sales de conferències, d’exposicions,
etc.
L’ús de centre cívic de sa Calobra admetrà com a
ús secundari i compatible amb el principal el
d’alberg i refugi de transeünts.
4. Ús esportiu, és el corresponent a la pràctica,
ensenyament o exhibició d’esports i exercicis de
cultura física, de caràcter públic o privat, amb o
sense espectadors.

4. Ús esportiu, és el corresponent a la pràctica,
ensenyament o exhibició d’esports i exercicis de
cultura física, de caràcter públic o privat, amb o
sense espectadors.

Es distingeixen dues subclasses:

Es distingeixen dues subclasses:

a) En locals d’edificis, que en cap cas podran estar
situats sobre un altre o altres locals destinats a l’ús
d’habitatge o un altre qualsevol ús en el qual sigui
previsible la permanència de persones.

a) En locals d’edificis, que en cap cas podran estar
situats sobre un altre o altres locals destinats a l’ús
d’habitatge o un altre qualsevol ús en el qual sigui
previsible la permanència de persones.

b) En espais a l’aire lliure.

b) En espais a l’aire lliure.

5. Ús de sales de reunió i espectacles, engloba
aquest ús els espectacles públics, les sales de
reunió, les activitats recreatives i els establiments
públics que a continuació es detallen:

5. Ús de sales de reunió i espectacles, engloba
aquest ús els espectacles públics, les sales de
reunió, les activitats recreatives i els establiments
públics que a continuació es detallen:

a) S’entendrà per espectacles públics els locals o
espais de pública assistència tals com a teatres,
cinematògrafs, tele clubs, sales d’exhibició pública
de matèria audiovisual, concerts, circs, varietats i
folklore, espectacles taurins, així com els
espectacles ambulants i similars.

a) S’entendrà per espectacles públics els locals o
espais de pública assistència tals com a teatres,
cinematògrafs, tele clubs, sales d’exhibició pública
de matèria audiovisual, concerts, circs, varietats i
folklore, espectacles taurins, així com els
espectacles ambulants i similars.

b) S’entendrà per sales de reunió els locals o
espais de pública assistència, tals com els casinos
de joc, sales de bingo, tómboles, salons
recreatius, sales de màquines recreatives i d’atzar,
i similars.

b) S’entendrà per sales de reunió els locals o
espais de pública assistència, tals com els casinos
de joc, sales de bingo, tómboles, salons
recreatius, sales de màquines recreatives i d’atzar,
i similars.

c) S’entendrà per activitats recreatives, les
atraccions i casetes de fira, els parcs d’atraccions,
parcs zoològics, safari/parc, manifestacions
folklòriques, sales de festa de joventut,
discoteques, i sales de ball, sales de festa amb
espectacles o passades d’atraccions, festivals i
concerts de cançons.

c) S’entendrà per activitats recreatives, les
atraccions i casetes de fira, els parcs d’atraccions,
parcs zoològics, safari/parc, manifestacions
folklòriques, sales de festa de joventut,
discoteques, i sales de ball, sales de festa amb
espectacles o passades d’atraccions, festivals i
concerts de cançons.

d) S’entendran per establiments públics cafès i
cafeteries, bars, cafès cantants, cafès flamencs

d) S’entendran per establiments públics cafès i
cafeteries, bars, cafès cantants, cafès flamencs
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similars.

similars.

3.4. MODIFICACIONS DELS PLÀNOLS

3.4.1.SON MASSIP

El sector de son Massip on es qualifiquen com a zona d’infraestructures públiques (aparcament
i “punt verd”) una parcel·la municipal i com a zona serveis dues parcel·les municipals.
NS VIGENTS

MODIFICACIÓ PROPOSADA

3.4.2.SA CALOBRA
Canvi en la qualificació urbanística de la parcel·la hotelera de sa Calobra per la qualificació de zona de
serveis
NS VIGENTS

MODIFICACIÓ PROPOSADA
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4. DIAGNÒSTIC AMBIENTAL DE L’ÀMBIT D’APLICACIÓ
4.1. GENERALITATS DEL TERME MUNICIPAL D’ESCORCA
El terme municipal d’Escorca està situat al nord‐oest de l’illa
de Mallorca, al sector central de la Serra de Tramuntana,
configurant un rectangle en un eix NE‐SW, amb un apèndix
a l’extrem sud‐oest format per la zona de l’Orfe. Limita al
Nord amb la mar Mediterrània i amb altres vuit termes:
Pollença a l’Est, Campanet, Selva, Mancor de la Vall, Alaró i
Bunyola al Sud i Sóller i Fornalutx a l’Oest.
La situació geogràfica i el relleu accidentat són trets
característics que converteixen el municipi en un lloc
singular, amb una especial riquesa paisatgística i natural.
Tant és així, que Escorca ofereix la possibilitat de gaudir
d’una àmplia varietat de paratges: vessants amb els seus
cims i estatges altitudinals, valls, cales, etc.
El municipi, amb una extensió de 139,39 km2, és el novè
municipi de Mallorca amb major superfície, i representa el 16% de la Serra de Tramuntana, essent l’àrea
més elevada. És interessant senyalar que inclou quatre dels pics més alts de l’illa de Mallorca: Puig
Major (1445m), Puig de Massanella (1364m), Puig Tomir (1102m) i Puig Roig (1003m). Entre els llocs
d’interès cal destacar Sa Calobra, Cala Tuent, el Torrent de Pareis, s’Entreforc i el Monestir de Lluc.
Escorca, amb 276 habitants al padró de 2008, és el municipi menys poblat de Mallorca i del conjunt de
les Illes Balears. Això relacionat amb la grandària del seu territori fa que tingui una densitat de població
de 1’98hab/Km2, molt lluny de la densitat de població d’altres municipis amb similars característiques de
la Serra de Tramuntana com puguin ser Banyalbufar (34’72 hab./Km2) o Fornalutx (37’56 hab./Km2). A
Escorca no es localitza un nucli de població pròpiament dit. El més
avinent i localitzat és el nucli de Lluc, on es troben les dependències
municipals. La població i activitats es localitzen als nuclis de Sa Calobra,
Cala Tuent, i Son Massip, havent estat desclassificada la de Es Guix, a
més de totes les tradicionals possessions.
Escorca, juntament amb altres municipis de la Serra de Tramuntana:
Banyalbufar, Bunyola, Deià, Esporles, Estellencs, Fornalutx,
Puigpunyent, Sóller i Valldemossa, forma part de la Mancomunitat de
Tramuntana. A través de la Mancomunitat el municipi d’Escorca pot
gaudir d’una sèrie de serveis que de manera individual tindria dificultats
d’oferir als seus residents com per exemple el Pla Municipal de Serveis
Socials de la Mancomunitat o el Servei de Recollida de Residus Urbans.

4.2. EL MEDI ABIÒTIC

4.2.1.CLIMA
Escorca presenta, com el conjunt de les Illes Balears un clima mediterrani, caracteritzat per uns hiverns
suaus i uns estius calorosos i secs, trets que marquen un dèficit hídric en els mesos d’estiu. L’altitud i el
relleu, però, confereixen a aquesta zona temperatures més fredes, major pluviositat i humitat, i vents més
forts que a la resta de l’illa.
El conjunt de les variables climàtiques presenta una alta heterogeneïtat a la serra. Es pot dir que les
temperatures més baixes i les taxes pluviomètriques més altes es donen a la part central de la serra
(amb balanços hídrics positius), mentre que se suavitzen cap als extrems, cap a Pollença i Andratx.
En quant a les TEMPERATURES, el règim és temperat, amb estius càlids, equinoccis suaus i hiverns
moderats. La temperatura mitjana anual és de 14,1ºC, sent la temperatura màxima mitjana de 37ºC i la
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mínima mitjana de ‐3,8ºC, els quals solen coincidir durant els mesos de juliol i agost i els de gener i
febrer, respectivament.

De manera general, és apreciable com la serra presenta un gradient de disminució tèrmica en altitud molt
semblant al gradient de l’atmosfera normal teòrica (0,65ºC per cada 100 metres). Encara que, de fet, la
duresa dels períodes d’hivern, la gran pluviositat i les grans elevacions del municipi han esdevingut les
principals causes de l’aïllament que tradicionalment ha patit Escorca. És el lloc on es registren les
màximes precipitacions i les temperatures més fredes de l’illa.
Amb les PRECIPITACIONS succeeix gairebé el mateix. La serra de Tramuntana és la zona amb major
pluviositat de l’illa de Mallorca. En el cas d’Escorca, es dóna la pluviometria màxima, sent la mitjana
anual d’uns 1.300mm. Quant a pluviometria, es disposa de la sèrie de dades de l’estació de Lluc B013, la
qual ubicació es mostra a la figura següent:
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Tot seguit podem observar el CLIMOGRAMA corresponent a Lluc, que ens concreta una mica més les
característiques particulars.

En referència al règim pluviomètric, el municipi, presenta estius secs (durant els quals les pluges són
gairebé nul·les, llevat de les gotes fredes), tardors de pluges importants (sobretot als mesos d’octubre) i
hiverns i primaveres on les precipitacions són molt inferiors.
En quant a les temperatures, el règim és temperat, amb estius càlids, equinoccis suaus i hiverns
moderats. El Puig de Son Torrella (al límit municipal de Fornalutx) enregistra la pluviometria més elevada
de les Illes, amb més de 1000 mm anuals (front a mitjanes pel conjunt d’arxipèlag de 500 o 600 mm).
Aquesta major humitat, propiciada novament pel factor altitud, es tradueix en un medi de caràcter més
boscós (la serra és terra d’alzinars), i incideix clarament en el règim hídric.
A causa el contrast entre l’altitud de la contrada muntanyenca i les terres més baixes del litoral, el
clima és perhumit al nucli interior de les altes muntanyes, però deriva ràpidament cap a subhumit
a les zones de la costa.
A més, i com és habitual en el conjunt de l’illa, les pluges es distribueixen irregularment al llarg de les
estacions, amb episodis d’aiguades torrencials a la tardor.
De fet, la precipitació més intensa registrada en una sola jornada fou la de dia 22 d’Octubre de 1959,
amb 536,5 litres/m2 recollits a l’observatori de Son Torrella. Es precisament el mes d’octubre el més
plujós amb una mitjana mensual de 144 litres /m2, seguit dels mesos de novembre, desembre i gener.
Per contra la mitjana mensual més baixa correspon al mes de juliol amb precipitacions de només 12 litres
/m2.
Quant als VENTS, la complexitat orogràfica de la serra possibilita que el vent variï de direcció i de
velocitat d’un indret a l’altre. Així, en zones d’alta muntanya, la mitjana anual supera els 20 km/h, mentre
que en zones baixes pot no arribar als 10 km/h. L’efecte barrera determina la formació de niguls
orogràfics per contacte amb les parets exposades als vents humits, de tal manera que es poden generar
rosades permanents, que són afavoridores del desenvolupament de la vegetació adaptada a aquest
microclima.
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Generalment, els vents de tramuntana i gregal (N i NE, respectivament) són els predominants
durant els mesos d’hivern. A l’estiu, i a causa de l’alçada de la serralada, és predominant la
calma, situació produïda per la inhibició del règim d’embat.

4.2.2.RELLEU: OROGRAFIA, GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, LITOLOGIA I EDAFOLOGIA
En termes geològics, el municipi es troba ubicat dins de la unitat geològica més destacable de Mallorca;
la Serra de Tramuntana. Es crea durant l’orogènia Alpina, l’orogènia que dóna lloc a les Illes Balears.
Durant l’orogènia Alpina es produeix el xoc entre les plaques Africana i l´Euroasiàtica, que va comprimir
els materials dipositats en el solc (geosinclinal) bètic. Aquest plegament es va produir en el Miocè mitjà,
plegant els materials dipositats durant el Secundari i el Terciari inferior. Aquesta col·lisió va donar lloc a
diferents plecs, falles i encavalcament, replecs, falles normals i inverses, mantells de corriment, finestres
tectòniques, etc.; de les quals la Serra de Tramuntana n’és un clar resultat d’uns 90 km de longitud i 15
km aproximadament d’amplària, en direcció NE‐SO. A la serra es poden trobar les grans altures de les
Illes Balears. Els cims del Puig Major, l’Ofre, Massanella o Alfàbia, que superen els 1000 m, donen un
aspecte muntanyós i d’inaccessibilitat característic. I és entre els, encavalcaments que capbussen,
generalment cap al sud‐est, on es van originar valls longitudinals que s’han convertit en els pocs
assentaments humans que s’han pogut desenvolupar.
Parlant de la serra com a conjunt, els pendents són importants, i es fan més verticals a la costa nord, que
connecta amb el litoral, on els penya‐segats poden assolir els 400m d’alçada, mentre que els pendents
sud són més suaus. La gran majoria de la Serra presenta uns pendents elevats, de més del 35%, mentre
que les àrees amb pendents més suaus es concentren bàsicament a la meitat sud‐est de la serralada, i
són pendents mínimes a les zones més internes de les valls (Sóller, àrea de Bunyola, Andratx). Sigui
com sigui, l’home s’ha hagut d’adaptar a la presència de pendents significatius, adoptant la pedra en sec,
amb les marjades com a protagonistes i element característic del paisatge de la Serra.
El terme presenta la màxima diferència de cotes de l’illa que oscil·len des del nivell del mar, fins al cim
més elevat de Mallorca.
Aquesta rica i variada orografia fa que tot el conjunt del terme presenti un accés molt difícil tan per terra
com per mar. Les valls no són massa nombroses i han servit de zones de població, comunicació i
conreu.
Geològicament tot el conjunt és un paquet de calcàries massives grises del Lias inferior, part culminant
de la cúpula anticlinal de la sèrie de plecs, que formen la Serra Nord gràcies al moviment en direcció SE.
L’evolució tectònica i l’acció erosiva han desenvolupat la morfologia irregular de les muntanyes de la
Serra, relleu que es manifesta en una vessant SE suau i una vessant NO més abrupta.

4.3. LES ZONES ON ES DESENVOLUPA EL PLA
Hi distingim dues zones diferenciades: Son Massip, nucli d’interior, i sa Calobra, nucli costaner:
4.3.1.SON MASSIP
L’escenari del projecte correspon a una zona qualificada com a sòl urbà. Limita pel sud amb Xarxa
Natura 2000 (LIC i ZEPA ES5310027 Cimals de la Serra), i es troba envoltat per la qualificació d'Ús
Limitat (el segon més restrictiu) del PORN del Paratge Natural Serra de Tramuntana.
Al final del document es proporciona un reportatge fotogràfic dins l’Annex de Paisatge, on s’evidencia
l’entorn ambiental, ubicant els punts de presa de les fotografies sobre una ortofotografia.
Son Massip es troba en la franja de material geològic que correspon al Triàsic Superior (fàcies Keuper):
argiles, gresos, margues, carnioles i roques bàsiques ígnies, i que se situa entre una franja del Juràssic
inferior al nord i el Triàsic Superior-Juràssic Inferior (fàcies Retià) al sud.
La zona del projecte es troba situada sobre la Unitat Hidrogeològica 18.03 Puig Roig, (58,50 km2) sobre
la Massa d’Aigua Superficial 1803M1 Escorca (84,16 km2). Es tracta d’un aqüífer profund, de bona
qualitat i en bon estat. En ell es consideren com a fonts de contaminació puntual els eventuals
vessaments de les EDAR i de les fosses sèptiques. Es troba qualificada com a una MAS sense riscs.
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Es tracta d’una zona en la que hi ha surgències, com la propera Font de Son Saura. Dins la urbanització
hi trobam un sondeig que abasteix d’aigua potable Son Massip:

Zona de restriccions màximes
Zona de restriccions moderades
En el mapa anterior es comprova que tota la urbanització es troba dins el perímetre de restriccions
moderades dels pous d’abastiment urbà (1.000 m), i una part dins el de restriccions màximes.
El nucli urbà de Son Massip es troba envoltat de sòl rústic amb la qualificació al Pla Territorial de
Mallorca d’Àrea de Prevenció de Risc, tant d’Erosió com d’Esllavissament.
Quant a la vulnerabilitat a la contaminació d’aqüífers, el plànol de la Direcció General de Recursos
Hídrics (DGRH) indica que Son Massip, situat a terrenys del Keuper, es troba a una àrea on la
contaminació d’aqüífers és moderada (7), llevat d’una zona central on és alta (8):

Zona de restriccions màximes

Zona de restriccions absolutes

L’acció es du a terme a parcel·les de sòl urbà. La zona correspon a una urbanització a la qual es troben
parcel·les edificades i altres que mostren vegetació que correspon al domini del bosc i de la garriga.

15

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (FASE D’INICI) SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NS RELATIVA A SON MASSIP
(CANVI DE QUALIFICACIÓ D’EXTENSIVA A INFRAESTRUCTURES I SERVEIS) I SA CALOBRA (CANVI DE QUALIFICACIÓ
D’HOTELERA A SERVEIS I USOS EN CENTRE CÍVIC) - (T.M. ESCORCA – MALLORCA)

S’il·lustra en el mapa de dominis de vegetació que s’ofereix en la pàgina següent, superposat a la
fotografia aèria de la zona, així com a les instantànies que il·lustren cada un dels ambients, i que es
resumeixen en l’esquema de ubicació de les fotografies (veure annex paisatgístic al final del document).

Arbrat forestal. Frondoses, perennifòlies
Associació
(10% Matorral ; 20%
Coníferes ; 70% Frondoses perennifòlies)

Associació. Artificial compost. Urbà mixt.
Discontinuo (20% Edificació Habitatge
unifamiliar aïllat; 10% Vial, aparcament o
zona de vianants sense vegetació ; 60%
Sòl no edificat ; 10% Zona verda artificial
i arbrat urbà )

A banda dels solars amb enjardinament que conviu amb la vegetació pròpia de la garriga de l’alzinar, als
solars sense edificat encara hi perviu la vegetació formada principalment per l’alzinar i per la garriga
d’ullastre. Al voltant de la urbanització l’hàbitat predominant és l’alzinar (100% Cyclamini baleariciQuecetum ilicis). El que hi trobam, en definitiva, són les ALIANCES DE BOSC I GARRIGA:
La fauna potencial que pot trobar-se a la zona en estudi vé marcada per la influència humana, per la
proximitat dels pinars i per l’alzinar.
4.3.2.SA CALOBRA
Es troba situada a la Serra de Tramuntana i és al mateix temps nucli turístic que pren el nom d'un petit
llogaret que hi havia a les proximitats. La cala consisteix en la desembocadura del Torrent Pareis, format
per còdols i que suposa un dels pocs accessos al mar que poden trobar a la Serra de Tramuntana. L'any
2003, per l'interès que representa la seva fauna i la seva flora, on es troben més de 300 espècies, va ser
declarat «Monument Natural» pel Govern Balear.1
Durant milers d'anys l'aigua que baixava pel Torrent de Pareis ha anat excavant el llit pel qual discorre
fins a arribar al mar. En aquest punt la diferència és tan alta que la desembocadura del torrent i la cala de
Sa Calobra estan envoltades de grans penya-segats que superen els 200 metres
Al final del document es proporciona un reportatge fotogràfic dins l’Annex de Paisatge, on s’evidencia
l’entorn ambiental, ubicant els punts de presa de les fotografies sobre una ortofotografia.d'altura.
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La zona d’actuació, sòl urbà, es troba propera a llocs de la Xarxa Natura 2000:
•

ZEPA ES0000520 Espai marí del nord de Mallorca

•

ZEPA ES0000073 Costa Brava de Mallorca

•

LIC ES5310127 Costa Brava de Tramuntana
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El nucli es troba envoltat per diverses qualificacions del PORN del Paratge Natural Serra de Tramuntana,
entre les que es troben d’ús general, compatible i limitat.

El nucli de sa Calobra es troba en la franja de material geològic que correspon al Triàsic SuperiorJuràssic Inferior (fàcies Retià):

La zona del nucli de sa Costera es troba situada sobre les Masses d’Aigua Superficial 1806M2 Sa
Costera, i 1803M1 Escorca. Es tracta d’aqüífers profunds, de bona qualitat i en bon estat. En ells es
consideren com a fonts de contaminació puntual els eventuals vessaments de les EDAR i de les fosses
sèptiques. Es troben qualificades com a “sense riscs”.
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Correspon a les Unitats Hidrogeològiques 18.06 Costa i 18.03 Costa
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Això no lleva, però, que es tracti d’una zona que, respecte a la Vulnerabilitat dels Aquífers, es qualifica
com a Alta:

La vegetació del nucli inclou elements de les veïnades masses forestals i de garriga, els quals patrons de
distribució es mostren al mapa següent:

Garriga
(matorrals
calcícoles + termòfils)

pluriespecífics

Garrigues balears
dendroides
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Pinars de pi blanc (Pinus halepensis)
A banda dels solars amb enjardinament que conviu amb la vegetació pròpia de la garriga del pinar, als
solars sense edificat encara hi perviu la vegetació original. Al voltant de la urbanització l’hàbitat
predominant és l’alzinar (100% Cyclamini balearici-Quecetum ilicis). El que hi trobam, en definitiva, són
les ALIANCES DE BOSC I GARRIGA:
La fauna potencial que pot trobar-se a la zona en estudi vé marcada per la influència humana, per la
proximitat dels pinars i i de la garriga.

4.4. EL MEDI SOCIOECONÒMIC

4.4.1.DEMOGRAFIA
El terme municipal d’Escorca compta amb els nuclis de població de Lluc, Cala Tuent-sa Calobra, Son
Massip i la urbanització de Es Guix que va ser desclassificada. Aquesta és l’evolució de la seva població:
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La seva piràmide de població mostra una població en la qual hi predomina la franja que va des dels 30
als 70 anys.

Segons les dades publicades per l'INE procedents del padró municipal de 2016 el 10.00% (23) dels
habitants empadronats en el Municipi d'Escorca han nascut en aquest municipi, el 80.43% han emigrat a
Escorca des de diferents llocs d'Espanya, el 67.39% (155) des d'altres municipis de la província de Illes
Balears, el 13.04% (30) des d'altres comunitats autònomes i el 9.57% (22) han emigrat a Escorca des
d'altres països:
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Son Massip és una urbanització d’aproximadament 15 ha, amb pla parcial i projecte d’urbanització
aprovat definitivament el 29/09/1966 però que no ha desenvolupat la seva possible edificació a la majoria
de les parcel·les. Aquesta és la seva població actual (Cadastre) i màxima (NS vigents).
ÀMBIT (ha)
PARCEL·LES
HABITANTS (2,5 hab/parcel·la)
PARCEL·LES EDIFICADES (%)

19,40

NS vigents
14,90
197
492

Revisió NS
15,48

Cadastre
67
168

Sa Calobra, que es va iniciar com a aldea de pescadors, ha tingut una evolució de població molt
uniforme els darrers anys. De tota manera, en aquest nucli el que determina la pressió humana són els
visitants, per mor de la gran quantitat d’excursions i itineraris turístics que tenen com a punt de partida o
de destinació aquest lloc, tant per terra com per mar.
Habitants segons el Padró municipal (IBESTAT)
Port d’Escorca

2012
35

2013
28

2014
24

2015
25

2016
24

4.4.2.ECONOMIA
Son Massip és una àrea residencial en la qual els habitatges tenen un ús prioritari de segona residència.
El que resulta trascendent per a aquest projecte és:
SON MASSIP: La reducció de població derivada de les actuacions a Son Massip, perquè cinc parcel·les
que fins ara tenien ús residencial passen una a infraestructures, com a aparcament i àrea d’aportació de
residus (“punt verd”), i les altres quatre a zona de serveis. Això suposa cinc habitatges menys, que amb
una població teòrica de 3 persones per habitatge, determina una reducció de 15 habitants. D’altra banda,
la prohibició de noves parcel·lacions, és a dir, incrementar el nombre d’habitatges per parcel·la, també
determina congelar el possible creixement teòric de la població.
A més, la parcel·la amb ús d’infraestructures albergarà un aparcament, que permetrà alleugerar la
pressió de la presència d’automòbils en els carrers de la urbanització, atès que aquesta es troba a una
zona des d’on parteixen moltes excursions, i rep visites turístiques. Cal recordar que la urbanització de
Son Massip és veïnada de la finca pública de Son Massip, propietat del Consell de Mallorca, la qual
situada als peus de la Mola de Son Massip i acull un dels alzinars més extensos de Mallorca. És prou
coneguda donat que el camí que discorre íntegrament per la finca anomenat ses voltes d'en Galileu
constitueix una de les excursions clàssiques de la Serra. També cal destacar el seu gran valor etnològic
ja que a les seves terres s'hi troben algunes de les construccions lligades a l'explotació de la neu millor
conservades de la Tramuntana: porxos de nevaters, cases de neu, pous, parets i ses voltes d'en Galileu,
antic camí de nevaters. Està inclosa dins la Ruta de Pedra en Sec (GR-221) i l'itinerari es troba
senyalitzat des del Santuari de Lluc.
SA CALOBRA: L’Ajuntament es troba interessat en satisfer una demanda existent de disposar d’albergs i
refugis per acollir el gran nombre de visitants amb perfil adequat per a aquests tipus d’establiments. Cal
considerar un cop més la gran quantitat d’excursionistes i ciclistes que hi acudeixen, que demanden
allotjament temporal. Així, es proposa, per una banda, ampliar els usos de la zona de serveis i de centre
cívic, afegint els albergs i refugis. I ampliar la zona de serveis, modificant l’actual qualificació d’hotelera a
zona de serveis.
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5. ALTERNATIVES I COMPLIMENT D’OBJECTIUS AMBIENTALS.
JUSTIFICACIÓ DE LA SELECCIÓ DE L'ALTERNATIVA FINAL
5.1. ALTERNATIVA ZERO (NO ACTUAR)

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

SON MASSIP. D’una banda, es corre el risc de que, per parcel·lacions, s’aconsegueixi
incrementar el nombre d’edificacions i per tant, d’habitants. Per altra, si no es produeixen
els canvis d’usos de les parcel·les municipals, seguirien amb la qualificació de
residencial. Per aquests dos motius no s’aconseguiria reduir la població. Per altra banda,
si no es produeix el canvi en la parcel·la municipal de residencial a infraestructures, es
perdria la possibilitat de comptar amb espai per a aparcament i amb un punt verd o àrea
d’aportació que permeti dur a terme una bona gestió dels residus en la urbanització.

•

SA CALOBRA. No hi tendria cabuda la possibilitat d’obtenir refugis i albergs, i, a més, es
mantindria la possibilitat de l’ús turístic que permetria les instal·lacions d’hotels i
apartaments.

5.1.2.IMPACTES GENERATS SI NO ES DU A TERME LA MODIFICACIÓ
Els inconvenients de no dur a terme la modificació que es proposa suposen:
En la zona de la urbanització de Son Massip perdre l’oportunitat de reduir la pressió humana, perjudicar
la mobilitat i no afavorir la bona gestió dels residus.
En la zona de sa Calobra perdre l’oportunitat d’eliminar l’ús turístic, i de permetre els refugis i albergs,
establiments més d’acord amb els clients de la zona, i que suposen una menor pressió sobre el medi
ambient.
Suposaria no reduir la pressió humana sobre el medi ambient, especialment sobre les matèries primeres
i sobre la gestió dels residus, i perjudicis per a l’administrat, així com, de manera indirecta, un perjudici
sobre diverses activitats lligades a l’oci i al turisme. És a dir, impactes negatius sobre el factor
socioeconòmic.

5.2. ALTERNATIVA 1 (DUR A TERME LA MODIFICACIÓ)
En el cas de Son Massip relatiu a ubicació d’usos d’infraestructures i de serveis no es plantegen altres
alternatives quant a ubicació, atès que aquesta ve determinada per les parcel·les de titularitat municipal.
Entre elles, però, s’ha determinat la destinada a infraestructures tant perquè es troba separada, com
perquè permet un millor accés tant als vehicles que han d’estacionar com per a la gestió dels residus.
La determinació de prohibició de noves parcel·lacions a Son Massip s’estén a tota la urbanització.
Els canvis d’usos que permeten refugis i albergs a sa Calobra, i que substitueixen la zona hotelera per
serveis, es duen a terme en aquest petit nucli.

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

RELACIÓ AMB LA MODIFICACIÓ PROPOSTA

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

No hi ha cap increment d’ocupació de sòl.

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

En el cas del sector Son Massip la reducció de
població suposa una menor pressió sobre els
recursos hídrics. L’eliminació de la zona hotelera, i
l’aparició de refugis i albergs, suposen una millora
quant a la gestió d’aquests recursos, perquè és un
tipus d’allotjament que suposa un consum molt
més reduït.

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

La ubicació d’un estacionament a Son Massip
suposa una millora en la mobilitat. La ubicació d’un
punt verd suposa una millor gestió dels residus i
per tant del medi ambient atmosfèric. La
substitució de zona hotelera per serveis suposa
una menor pressió sobre el factor atmosfèric

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

No hi ha relació específica

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

La ubicació d’un punt verd a Son Massip suposa
una millor gestió dels residus i per tant del medi
ambient

S’elimina la possibilitat de noves parcel·lacions a
Son Massip i a més de reduir la població per
substituir l’ús residencial per infraestructures
(aparcament i punt verd) i serveis en les parcel·les
de titularitat municipal, la gestió territorial i del sòl
és més eficient.

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

El conjunt d’actuacions de la modificació,
considerat de manera individual i col·lectiva,
suposa, de manera indirecta, una millora en
aquests factors.

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

Es proposen un seguit de mesures de protecció
del paisatge com són:
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-

SON MASSIP: Disminució de la visibilitat per
pantalles vegetals en els enjardinaments.
S’haurà de preservar una àmplia zona de
bosc existent en el límit de les parcel·les
amb la carretera Ma-10, d’un mínim de tres
metres. No hi ha increment dels paràmetres
urbanístics.

-

SA CALOBRA: S’haurà de conservar en la
mesura de los possible la tipologia
edificatoria tradicional de les edificacions
actuals.
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6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES
6.1. IDENTIFICACIÓ DE LES ACCIONS DEL PROJECTE
Les ACCIONS que suposa aquesta modificació són:
‒

MODIFICACIÓ DE NORMES URBANÍSTIQUES
‒

ACTUALITZAR NORMATIVA

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

MORFOLOGIA
URBANA

PLANEJAMENT
URBANÍSTIC

INFRAESTRUCT.

ACTIVITATS
ECONÒMIQUES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

FAUNA

DINÀMICA
POBLACIÓ

RELACIONS
ECONÒMIQUES

X

CARACT.
CULTURALS

X

REC. CIENTÍF.
CULTURALS

X

PAISATGE

X

VEGETACIÓ

X

RISCS I
PROCESSOS

X

AIGUA

TERRRA-SÒL

CLIMA

FACTORS AMBIENTALS DIRECTES

AIRE

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

ACCIONS DEL PROJECTE
IMPOSSIBILITAR NOVES
PARCEL·LACIONS A SON
MASSIP
SUBSTITUIR ÚS RESIDENCIAL
PER INFRAESTRUCTURES
(APARCAMENT I PUNT VERD)
A SON MASSIP
SUBSTITUIR ÚS RESIDENCIAL
PER SERVEIS A SON
MASSIP
SUBSTITUIR ZONA
HOTELERA PER SERVEIS A
SA CALOBRA
SUBSTITUIR ÚS HOTELER
PER REFUGIS I ALBERGS A
SA CALOBRA
ACTUALITZAR NORMATIVA
ACTUALITZAR PLANIMETRIA
IMPACTE POSITIU

X
X

X
X

X

IMPACTE NEUTRE
IMPACTE NEGATIU

X

6.3. DESCRIPCIÓ DELS IMPACTES DE LES ACCIONS SOBRE EL MEDI

6.3.1.IMPACTES SOBRE ELS FACTORS ABIÒTICS I ELS RISCS
Es considera un IMPACTE POSITIU per la reducció de la pressió humana sobre aquests, especialment
per la reducció de la població teòrica màxima a Son Massip i la substitució de la Zona Hotelera de sa
Calobra per Serveis, i el canvi de model passant a refugis i albergs, que comporten molt menor consum.
6.3.2.IMPACTES SOBRE ELS FACTORS BIÒTICS
No es preveu una afecció directa. Es proposen mesures correctores paisatgístiques que poden suposar
una bona pràctica cap a aquests factors.
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6.3.3.IMPACTES SOBRE EL FACTOR PERCEPTUAL
No es preveuen impactes negatius directes. De tota manera, s’imposen mesures per protegir aquest
factor.
6.3.4.IMPACTES SOBRE EL FACTOR SOCIOECONÒMIC
L’Ajuntament d’Escorca dóna utilitat a unes parcel·les, destinant-les a usos que afavoreixen el
funcionament de la comunitat. Atesa la demanda existent de refugis i albergs, es pot traduir en un
benefici sobre aquest factor. El fet de disposar d’una normativa actualitzada i clara permet escometre
projectes d’una manera més eficient, i dur-los a terme amb més garantia.
Per tot l’anterior es considera de manera global com a IMPACTE POSITIU.
Així mateix, les obres que s'hi podran desenvolupar, derivades d'aquesta modificació, permetran el
compliment dels objectius ambientals.

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

QUALIFICACIÓ DELS IMPACTES
Negatiu
POSITIU
Mínima
Notable
MITJANA
Proper
Extens
LOCALITZAT
Temporal
PERMANENT
Indirecta
DIRECTA
Acumulatiu
Sinèrgic
SIMPLE
No recuperable
RECUPERABLE
Irreversible
REVERSIBLE
Llarg termini
Termini mitjà
CURT TERMINI
APARICIÓ IRREGULAR Periòdic
Discontinu
CONTINU

Es considera, per tot l’anterior, un IMPACTE POSITIU sobre el medi ambient d’Escorca. En
definitiva, el Pla o Programa “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ESCORCA RELATIVA A A SON MASSIP (CANVI DE
QUALIFICACIÓ D’EXTENSIVA A INFRAESTRUCTURES I SERVEIS) I SA CALOBRA (CANVI DE
QUALIFICACIÓ D’HOTELERA A SE”RVEIS I USOS EN CENTRE CÍVIC) - (T.M. ESCORCA –
MALLORCA), resulta AMBIENTALMENT VIABLE, i només implica IMPACTES POSITIUS sobre
el conjunt del medi ambient.
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7. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS
Pel fet de tractar-se d’una modificació de les NS d’Escorca, i atès que aquestes es troben en procés
d’adaptació al adaptades Pla territorial insular de Mallorca, comptant amb l’aprovació inicial de 15 de
març de 2007 (BOIB n. 46, de 27.03.07), i que aquesta du implícita l’adaptació als diferents Plans
Directors Sectorials, aquesta proposta també compleix amb les seves disposicions.
No suposa modificacions sobre els Plans sectorials ni territorials.

28

DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC (FASE D’INICI) SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NS RELATIVA A SON MASSIP
(CANVI DE QUALIFICACIÓ D’EXTENSIVA A INFRAESTRUCTURES I SERVEIS) I SA CALOBRA (CANVI DE QUALIFICACIÓ
D’HOTELERA A SERVEIS I USOS EN CENTRE CÍVIC) - (T.M. ESCORCA – MALLORCA)

8. MESURES PER PREVENIR, REDUIR I CORREGIR ELS EFECTES
NEGATIUS, AMB CONSIDERACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC
8.1. QUÈ DIU EL LLIBRE BLANC ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC: CAP A UN MARC
EUROPEU D'ACTUACIÓ (BRUSSEL·LES, 01/04/2009)
El canvi climàtic fa que augmentin les temperatures terrestre i marina i altera els volums i règims
pluviomètrics, la qual cosa provoca la pujada del nivell mitjà del mar i riscos d'erosió costanera, i es
preveu, a més, que agreugi les catàstrofes naturals vinculades a fenòmens meteorològics. Els canvis en
el nivell de l'aigua, les temperatures i els cabals afectaran, per la seva banda, l'abastament d'aliments, la
sanitat, la indústria, el transport i la integritat dels ecosistemes. El canvi climàtic tindrà forts impactes
econòmics i socials que es deixaran sentir probablement amb més duresa en algunes regions i sectors.
També es tem que hi hagi alguns sectors de la societat (les persones d'edat avançada, els discapacitats,
les famílies amb renda baixa) que pateixin més les conseqüències.
Davant el canvi climàtic, es requereixen dos tipus de respostes: en primer lloc, és important reduir les
emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), per la qual cosa s'han d'adoptar mesures de «mitigació»;
en segon lloc, cal actuar per fer front als seus impactes inevitables, és a dir, prendre mesures de
«adaptació». Recentment, la Unió Europea ha adoptat legislació en matèria de canvi climàtic per la qual
s'estableixen mesures concretes per complir el seu compromís de reduir les emissions, abans del 2020,
un 20% respecte als nivells de 1990, legislació que pot modificar perquè aquesta reducció sigui del 30%
si s'arriba a un acord internacional perquè altres països desenvolupats realitzen reduccions comparables
i perquè els països en desenvolupament amb economies més avançades contribueixin també en funció
de les seves capacitats i responsabilitats. No obstant això, fins i tot encara que s'aconsegueixi limitar i, a
continuació, reduir les emissions de GEH a tot el món, el planeta necessitarà temps per recuperar-se
dels efectes dels gasos d'efecte hivernacle que ja estan a l'atmosfera. De fet, anem a patir els impactes
del canvi climàtic durant al menys els pròxims 50 anys. Tenim, per tant, que adoptar mesures per
adaptar-nos a ells.
Ja s'estan prenent mesures d'adaptació, però no de forma sistemàtica. Cal seguir un plantejament de
caràcter més estratègic perquè s'adoptin amb temps mesures d'adaptació eficaces, que garanteixin una
coherència entre els diferents sectors i esferes de poder.

8.2. ACCIONS DEL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) TRASLLADABLES A
LA MODIFICACIÓ DE LES NS DE PLANEJAMENT D’ESCORCA
Escorca no es troba adherit al Pacte de Baltes i Batleses contra el Canvi Climàtic:
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En el desenvolupament d'aquesta Modificació Puntual, no hi ha cabuda al trasllat d'aquestes accions o
d'altres en el mateix sentit de manera directa, però sí de manera indirecta amb els projectes que es
puguin desenvolupar a la seva empara.

8.3. MESURES ATENUADORES O CORRECTORES
Tot i que, com s’ha exposat abans, no s’han trobat impactes negatius en la proposta, es necessari aplicar
una sèrie de mesures de tipus control. Es cerca eliminar cualselvol efecte negatiu imprevist de la
aplicació de la modificació.
Les obres que es puguin derivar dels projectes que es puguin dur a terme a ran de la modificació podran
atenuar els seus impactes aplicant un pla de vigilància i de seguiment ambiental, com s’exposa en el
capítol següent.
De qualsevol manera, es recorda l’obligació del compliment de les determinacions del Pla Hidrològic i les
que puguin arribar de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, i de manera especial des de la
Direcció General de Recursos Hídrics, per tal de garantir la protecció del domini hidràulic.
Les mesures atenuadores o correctores que ara mateix es poden determinar ho són respecte a la
preservació del paisatge, i a la construcció d’un aparcament.
8.3.1.SOBRE EL FACTOR PAISATGÍSTIC
SON MASSIP:
- En el futur pàrquing s’haurà de conservar en la mesura de lo possible el arbrat actual.
- S’haurà de preservar una amplia zona de bosc existent en el límit de les parcel·les amb la
carretera Ma-10, d’un mínim de tres metres.
- Quan en la mesura de lo possible es realitzi aquesta pantalla vegetal amb espècies autòctones
de la zona
- Tancaments seran de tipus tradicional.
SA CALOBRA:
- S’haurà de conservar en la mesura de los possible la tipologia edificatoria tradicional de les
edificacions actuals.
- Disposar a les instal·lacions dels refugis i albergs de sistemes de gestió ambiental sostenible.
- Donar a conèixer als usuaris dels refugis i albergs les bones pràctiques ambientals.
8.3.2. A CONSIDERAR EN EL FUTUR PROJECTE D’APARCAMENT
- Informació a la web municipal i mitjançant senyalització vertical de l’existència de l’aparcament
- Revisió i adequació de la senyalització horitzontal i vertical que permeti garantir la seguretat dels
usuaris de la via pública, sent especialment important disposar de pasos per a vianants
adequadament senyalitzats.
- Adequació de les voreres dels carrers per permetre el trànsit de persones amb dificultats en
mobilitat, evitant regruixos, i instal·lant rampes en els canvis de nivell.
- Adequació de l’aparcament, amb les mesures normatives per afavorir la integració de les
persones amb mobilitat reduida.
- Utilització d’arbrat per proporcionar ombra als vehicles estacionats, dotat amb reg per degoteig.
- A les zones no destinades a la circulació i aparcament dels vehicles s’haurà de maximitzar la
permeabilitat del sòl.
- En el moment de dur a terme les obres d’urbanització i el projecte d’execució caldrà aplicar
bones pràctiques ambientals.
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9. MESURES PREVISTES PEL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
Hem de partir de la base que la figura de planejament que ens ocupa no necessita en ella mateixa d’un
seguiment ambiental. Sí, en canvi, els projectes que es desenvolupin posteriorment en el seu àmbit, a
ran de la seva aplicació, és a dir, la substitució de fosses sèptiques obsoletes per les noves que
determina la normativa, i la instal·lació de noves.
En el cas d'haver d'escometre obres, que només es podran executar amb el vistiplau previ, s'aplicarà el
següent pla de vigilància ambiental:

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

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

9.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
-

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

-

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

9.3. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
-

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

9.4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA DEL SISTEMA HIDROLÒGIC
-

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

9.5. PROGRAMA DE PROTECCIÓ DEL SÒL
-

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

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

-

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

-

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

-

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

9.7. PROGRAMA DE GESTIÓ DELS RESIDUS
Qualsevol projecte que dugui aparellades accions de construcció i/o de demolició haurà d'incloure el
preceptiu estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que garanteixi la seva adequada gestió.
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10. CONCLUSIONS, TENINT EN COMPTE L'ANNEX 3 DE LA LLEI
AUTONÒMICA 12/2016. CRITERIS PER DETERMINAR SI ELS
PLANS QUE SE SOTMETEN A AVALUACIÓ AMBIENTAL
ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA S'HA DE SOTMETRE A AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA
10.1.
INFORMACIÓ PER FACILITAR LA PRESA DE DECISIONS DE LA COMISSIÓ DE
MEDI AMBIENT DE LES ILLES BALEARS SEGONS ELS CRITERIS DE L’ANNEX 4 DE LA
LLEI 12/2016, D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS
Dins l’article 9 es fa referència als criteris que segueix la Comissió de Medi Ambient de Illes Balears per
determinar si els plans que se sotmeten a avaluació ambiental estratègica simplificada s'ha de sotmetre
a avaluació ambiental estratègica, i que es relacionen a l'Annex 4:
ANNEX 4 . Criteris per valorar en l’avaluació ambiental estratègica simplificada per determinar si
un pla o programa s’ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària
1. Les característiques dels plans i programes. En particular, s’ha de considerar:
a) La mesura en què el pla o el programa estableix un marc per a projectes i altres activitats, bé en
relació amb la ubicació, la naturalesa, les dimensions i les condicions de funcionament o bé en
relació amb l’assignació de recursos.
La Modificació que es presenta possibilita una sèrie d’actuacions que duen aparellades l’execució
d’obres relacionats amb la instal·lació d’un aparcament a una parcel·la de Son Massip, i l’ús de
refugis i albergs a sa Calobra. Aquestes obres són necessàries per assolir els objectius ambientals
proposats.
b) La mesura en què el pla o el programa influeix en altres plans o programes, inclosos els que
estiguin jerarquitzats.
No es veu influència en altres plans i programes.
c) La pertinència del pla o el programa per a la integració de consideracions ambientals, amb
l’objecte, en particular, de promoure el desenvolupament sostenible.
S’ha d’estar esment perquè les obres dels projectes que es puguin dur a terme a ran d’aquesta
modificació condueixin a la integració de consideracions ambientals, amb l'objecte, en particular,
de promoure el desenvolupament sostenible.
d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o el programa.
No s’han trobat.
e) La pertinència del pla o el programa per a la implantació de la legislació comunitària o nacional en
matèria de medi ambient com, entre altres, els plans o els programes relacionats amb la gestió de
residus o la protecció dels recursos hídrics.
En els projectes executius que es puguin dur a terme a l'empara d'aquesta modificació, és
obligatori, entre d'altres, el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació i el Pla Director Sectorial
dels Residus de l’Illa de Mallorca. A Son Massip es preveu la implantació d’un “punt verd” o àrea
d’aportació. No es preveuen afeccions importants.
2. Les característiques dels efectes i de l’àrea probablement afectada, considerant en particular:
a) La probabilitat, la durada, la freqüència i la reversibilitat dels efectes.
En aquesta fase no hi ha efectes negatius. Els efectes negatius només existiran a la fase de les
obres derivades dels projectes permesos a partir de l'aprovació de la Modificació, i desapareixeran
un cop finalitzades aquestes. Els efectes positius seran permanents.
b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
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No hi ha impactes negatius amb efectes acumulatius. Els efectes positius que se’n deriven es
poden considerar acumulatius.
c) El caràcter transfronterer dels efectes.
No hi ha impactes amb efectes transfronterers.
d) Els riscos per a la salut humana o el medi ambient (deguts, per exemple, a accidents).
El desenvolupament del pla no suposa riscos per a la salut humana o pel medi ambient; si de cas,
una millora en aquests factors, tant per la reducció de població com per la dotació d’un punt verd i
un aparcament a Son Massip. També pel fet de substituir la zona hotelera per la presència de
refugis i albergs. Cal anar en compte, però, en el desenvolupament de les obres lligades als
projectes que es puguin autoritzar a l’empara de la modificació proposta.
e) La magnitud i l'abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i mida de la població que es puguin
veure afectades).
Els efectes, que s'han qualificat com a positius abasten els nuclis de Son Massip i de sa Calobra,
el seu terme municipal d’Escorca, malgrat podem dir que es tracta de la població del municipi i, a
tota la comunitat. També, de manera indirecta, sobre la resta de la població visitant.
f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada a causa de:
1r. Les característiques naturals especials.
L’escenari del projecte correspon a zones qualificades com a sòl urbà. Limiten amb
Xarxa Natura 2000 i es troben envoltades per les qualificacions d'Ús General, Compatible
i Limitat (el segon més restrictiu) del PORN del Paratge Natural Serra de Tramuntana..
2n. Els efectes en el patrimoni cultural.
No es preveu cap afecció sobre el patrimoni cultural.
3r. La superació de valors límit o d'objectius de qualitat ambiental.
Es compleixen els objectius de qualitat ambiental.
4t. L'explotació intensiva del sòl.
No es du a terme en l'àmbit de la modificació.
5è. Els efectes en àrees o paisatges amb rang de protecció reconegut en els àmbits nacional,
comunitari o internacional.
Les accions de la Modificació no suposen impactes directes en el paisatge, i es proposen
mesures per a la seva protecció.

10.2.
CONCLUSIÓ GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL DUTA A TERME
SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES NS D’ESCORCA
Es considera, per tot l’anterior, un IMPACTE POSITIU sobre el medi ambient d’Escorca, i més
concretament sobre les zones de Son Massip i sa Calobra i el seu voltant. En definitiva, el Pla o
Programa, tot tenint en compte la informació aportada en els capítols anteriors, així com els criteris
exposats en l’apartat anterior, es considera que la “MODIFICACIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
DE PLANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ESCORCA RELATIVA A SON MASSIP (CANVI DE
QUALIFICACIÓ D’EXTENSIVA A INFRAESTRUCTURES I SERVEIS) I SA CALOBRA (CANVI DE
QUALIFICACIÓ D’HOTELERA A SERVEIS I USOS EN CENTRE CÍVIC) - (T.M. ESCORCA –
MALLORCA)”, que afecta el sectors urbà de Son Massip i sa Calobra, resulta AMBIENTALMENT
VIABLE, i només implica IMPACTES POSITIUS sobre el conjunt del medi ambient.
La modificació, en ella mateixa, no suposa impactes negatius, sinó positius.
Finalment, en consideració al que s’ha tractat en l’apartat anterior, la revisió dels criteris per determinar
si els plans que se sotmeten a avaluació ambiental estratègica simplificada s'ha de sotmetre a avaluació
ambiental estratègica, i que es relacionen a l'Annex 4 de la Llei 12/2016, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears, es proposa que aquesta Modificació de les NS d’Escorca es consideri no sotmesa a
avaluació ambiental estratègica ordinària.
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Palma, 2 d’agost de 2017

José Feliu de la Peña Pons - DNI 43.153.693-N
Llicenciat en Geografia

OLIVAR GESTIÓ I MEDI, SL
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ANNEX - ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
Les àrees afectades per aquesta modificació puntual es divideixen a nivell paisatgístic en dues zones
clarament diferenciades:
-

Son Massip. Es una urbanització d’habitatges familiars aïllades en un bosc format
principalment per alzines amb el sotabosc associat.

-

Sa Calobra. Es una urbanització costera envoltada de pins encaixada en una estreta vall. La
seva importància deriva del petit port i la platja, i del pas existent cap el Torrent de Paris.

En aquest estudi d’incidència paisatgística es diferenciaran aquestes dues zones per separat, i així es
podrà analitzar el efectes de forma més eficient sense perdre el punt de vista global. Aquesta
diferenciació es déu a que aquestes àrees es troben molt distanciades, que no tenen paisatges similars i
a que no tenen una relació paisatgística directa.
Les modificacions que es plantegen en el document són les següents:
-

Son Massip:
o Qualificar una parcel·la com “aparcament i punt verd”
o Qualificar com a zona de serveis dues parcel·les residencials.
o Prohibició de divisió de les actuals parcel·les.

-

Sa Calobra:
o Requalificar la zona hotelera com zona de serveis.
o Permetre en la zona de serveis l’ús de albergs, refugis i hostatgeries.
o Permetre que la zona d’equipament “centre cívic” tingui com a ús compatible el
d’alberg i refugis perquè pugui servir d’allotjament temporal a transeünts.

Aquestes modificacions no suposen cap problema a nivell paisatgístic en cap de les dues àrees per les
següents raons:
-

Son Massip
o Es localitzen dintre de zona urbana.
o No suposen canvis qualitatius en el paisatje existent, un cop que s’hagin establert
mesures correctores pertinents.
o En l’actualitat en aquestes parcel·les es poden construir en habitatges.

-

Sa Calobra
o Es localitzen dintre d’una zona urbana
o Actualment existeix un hotel en la parcel·la que es vol requalificar.
o La requalificiació no suposarà un canvi important en les edificacions existents.
o El permetre usos com albergs i refugis no suposarà canvis a nivell paisatgístic.

2. UNITATS PAISATGÍSTIQUES INSULARS
Les zones afectades pel projecte es troben dins la unitat
d’integració paisatgística i ambiental, d’àmbit supramunicipal:
Unitat Paisatgística 1 – Serra Nord i la Victòria, definida en el
Pla Territorial de Mallorca:
La zona afectada pel projecte en estudi es troben:
-

Son Massip: la modificació es troba en la conca visual de
la carretera de la Serra, Ma-10, que passa just al costat.
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-

Sa Calobra: la modificació es veurà des de la mar, i en part de la vall on es situa el nucli de sa
Calobra, però el seu canvi serà mínim.

3. UNITAT EN EL PAISATGE
Es distingeixen una sèrie d’unitats de paisatge diferenciades:
o Son Massip es una zona urbana amagada de la carretera pel alzines, que principalment es
troben en les parcel·les afectades:


Zona urbana d’habitatges unifamiliars aïllades entre un bosc d’alzines.



Bosc d’alzines.



Cimals de la Serra

o Sa Calobra té un paisatge d’especial rellevància per esser un punt central de les excursions
turístiques a sa Calobra - Torrent de Pareis, visita que es bassa en el impressionat paisatge
existent en la zona:


Nucli turístic costaner, format per habitatges i comerços (restaurants) d’una i dos
plantes de tipus tradicional. A més hi ha un hotel de quatre plantes.



Bosc de pinar, que envolta el nucli.



Platja-mar-roquissar litoral



Penya-segats.



Cimals de les muntanyes del voltant.

L’execució de la Modificació Puntual no suposa cap modificació significativa sobre cap d’aquestes unitats
de paisatge, ja que no suposa cap canvi significatiu en l’estructura urbana dels nuclis i es duran a terme
mesures protectores per minimitzar els impactes en el cas de Son Massip.

4. FOCUS VISUALS I VISIBILITAT
En Son Massip es destaquen el següents focus visuals:
-

Carretera Ma-10
Viari intern
Camins de muntanya

L’existència d’un arbrat ja existent, a més de trobar-se dins una zona urbana té el resultat que aquestes
modificacions no suposen un impacte paisatjístic rellevant respecte a lo previst en les actuals normes.
FOCUS

VISIBILITAT

Carretera
Ma-10

Mitjana, per la seva situació en
la zona limítrof amb la carretera
i pel seu aspecte boscós des de
aquesta. S’ha de tenir en
compte que es una zona urbana
on es permeten edificacions, tot
i que no estigui construïda.

Viari intern

Baix, la urbanització encara no
està desenvolupada.

BARRERES VISUALS:
POSIBILITAT DE DISMINUCIÓ
DE LA VISIBILITAT
Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en
els enjardinaments.
S’haurà de preservar una amplia zona de bosc
existent en el límit de les parcel·les amb la
carretera Ma-10, d’un mínim de tres metres.
Les edificacions mantenen les altures màximes
com la resta de la urbanització
Existeixen edificacions en la zona.
Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en
els enjardinaments.
Les edificacions mantenen les altures màximes
com la resta de la urbanització
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FOCUS

VISIBILITAT

Camins
de
muntaya.

Baixa, es troba parcialment
tapada per vegetació existent. A
més, es troba en una zona
urbana.

BARRERES VISUALS:
POSIBILITAT DE DISMINUCIÓ
DE LA VISIBILITAT
Existeixen edificacions en la zona.
Disminució de la visibilitat per pantalles vegetals en
els enjardinaments.

Existeix vegetació arbrada, que fa disminuir la
visibilitat en zones allunyades.
A Sa Calobra es detecten els següents focus visuals:
-

Carretera
Viari intern
Costa, mar.

Les modificacions afecten únicament a una zona urbana ja urbanitzada, així aquestes modificacions no
suposen un impacte paisatgístic rellevant.
FOCUS

VISIBILITAT

Carretera
Ma-2141

Nul, no es veu el nucli, fins que
s’arriba.

Viari intern

Costa-Mar

Baix,
no
es
modificarà
sensiblement el nucli urbà
respecte a lo que ja està
construït, plantejat o permès.
Baix,
no
es
modificarà
sensiblement el nucli urbà
respecte a lo que ja està
construït, plantejat o permès.

BARRERES VISUALS:
POSIBILITAT DE DISMINUCIÓ
DE LA VISIBILITAT
No hi ha cap impacte paisatgístic rellevant.

No hi ha cap impacte paisatgístic rellevant.

No hi ha cap impacte paisatgístic rellevant.

5. FRAGILITAT PAISATGÍSTICA
La seva fragilitat paisatgística és baixa en les proximitats del nucli urbà, i mitjana en la llunyania, i es
preserva totalment amb l’execució de la Modificació Puntual en totes dues àrees.

6. QUALITAT PAISATGÍSTICA INTRÍNSECA
La qualitat paisatgística de les dues àrees es la següent:
-

Son Massip: La seva qualitat és alta, per la seva vegetació natural amb alzinar i al trobar-se
entre zones naturals d’especial interès.
Sa Calobra: El seu valor paisatgístic es molt alt, per la seva situació i la seva importància com
recurs turístic i la seva situació al costat del Torrent de Pareis.

Les modificacions que estableix el present document no presenta cap minvament d’aquesta qualitat
paisatgística, principalment pel caràcter de aquestes.

7. MESURES PROTECTORES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES
La Revisió del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans de l'illa de Mallorca inclou una
mesura correctora que ha de tenir el futur Punt Verd de Son Massip:
-

La creació d’una zona verda voltant el recinte del Punt Verd
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A més es proposa des de aquest informe les següents mesures correctores:
Son Massip:
En el futur pàrquing s’haurà de conservar en la mesura de lo possible el arbrat actual.
S’haurà de preservar una amplia zona de bosc existent en el límit de les parcel·les amb la
carretera Ma-10, d’un mínim de tres metres.
Quan en la mesura de lo possible es realitzi aquesta pantalla vegetal amb espècies autòctones
de la zona
Tancaments seran de tipus tradicional.
Les edificacions mantenen les altures màximes com la resta de la urbanització.
Sa Calobra
S’haurà de conservar en la mesura de los possible la tipologia edificatoria tradicional de les
edificacions actuals.

8. CONCLUSIONS
Les modificacions que es presenten no tenen impactes paisatgístics rellevants respecte lo que s’havia
plantejat en les actuals NNSS.
La “MODIFICACIÓ RELATIVA AL SECTOR DE SON MASSIP (CANVI DE QUALIFICACIÓ
D’EXTENSIVA A INFRAESTRUCTURES I SERVEIS) I SA CALOBRA (CANVI DE QUALIFICACIÓ
D’HOTELERA A SERVEIS I USOS EN CENTRE CÍVIC)”, no suposa cap afecció rellevant sobre el
paisatge.

9. REPORTATGE FOTOGRÀFIC
A les pàgines següents s’inclou una ortofotografia amb el cadastre, sobre la qual s’han marcat els punts
de presa de les fotografies que figuren a continuació.
Palma, 2 d’agost de 2017

José Feliu de la Peña Pons - DNI 43.153.693-N
Llicenciat en Geografia

OLIVAR GESTIÓ I MEDI, SL
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CALOBRA
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CALOBRA - Punt A

A.1.

A.2.
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A.3.
CALOBRA - Punt B

B.1.
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CALOBRA - Punt C

C.1.
CALOBRA - Punt D

D.1.
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CALOBRA - Punt E

E.1.

E.2.
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CALOBRA - Punt F

F.1.

F.2.
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F.3.

F4
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CALOBRA - Punt G

G.1.

G.2.
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CALOBRA - Punt H

H.1..
CALOBRA - Punt I

I.1.
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CALOBRA - Punt J

J.1

J.2.
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CALOBRA - Punt K

K.1.

K.2.
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K.3.
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SON MASSIP
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SON MASSIP - Punt A

A.1. Vista parcel·la municipal.

A.2. Vista parcel·la municipal.
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A.3. Vista parcel·les zona serveis.

A.4. Vista parcel·les zona serveis.
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A.5. Vista parcel·les zona serveis. (una mica més endavant)
SON MASSIP - Punt B

B.1. Zona Son Massip
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B.2. Vista parcel·les zona serveis.
SON MASSIP - Punt C

C.1.
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C.2.

SON MASSIP - Punt D

D.1.
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D.2.

D.3.
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D.4.
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