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Ajuntament de Mancor de la Vall

MP nº4 de les NS per a la delimitació de dos Sistemes Generals
en sòl rústic destinats a la incorporació d’infraestructures existents

1 ANTECEDENTS
L’instrument d’ordenació urbanística general actualment vigent al municipi de
Mancor de la Vall són les Normes Subsidiàries (NS), aprovades per la Comissió
Insular d’Urbanisme de Mallorca (CIUM) el 30 d’abril de 1992.
Un acord de la CIUM de 28 d’octubre de 1994 establí la classificació de sòl rústic
del nucli de Massanella en virtut de les discrepàncies observades en la
documentació del les normes que presentava simultàniament les classificacions de
sòl urbà i sòl rústic (qualificació E d’especial protecció).
El 18 de març de 2005 es va aprovar definitivament amb prescripcions una
Modificació Puntual de la regulació dels usos industrials en sòl rústic, consistent en
la modificació dels articles 37 i 62, la introducció d’un nou article 79 i la modificació
del quadre del plànol número 26 de les NS.
La Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de dia 27
d’octubre de 2017 va aprovar definitivament amb prescripcions la modificació de les
Normes Subsidiàries de planejament del municipi de Mancor de la Vall relativa a la
implantació de sistemes generals destinats a equipament docent i accés,
qualificació d’un vial en sòl urbà per a accés al nou equipament, ajustaments de
límits de sòl urbà i entre qualificacions.
Actualment es troba en tramitació l’Adaptació de les NS al Pla Territorial, que
s’aprovaren provisionalment al març de 2013. La Comissió Insular de Territori i
Urbanisme va prendre l’acord de suspensió de l’expedient l’any 2015, fins que no
s’esmenessin una sèrie de deficiències.
En paral·lel a la tramitació de l’Adaptació de les NS al Pla Territorial, es planteja dur
a terme una modificació puntual que permeti incorporar a l’actual planejament dues
infraestructures ja existents com a sistemes generals en sòl rústic.
La proposta de modificació, per tant, planteja:
1. La delimitació d’un nou sistema general d’infraestructures i serveis en sòl
rústic (SG-IS-01) on es localitzen les bombes d’impulsió de l’estació
Intermitja de Massanella.
2. La delimitació d’un nou sistema general d’infraestructures i serveis en sòl
rústic (SG-IS-02) destinat a un dipòsit regulador d’aigua potable.
El present document correspon a la memòria per a l’aprovació inicial de la
modificació puntual que es proposa.
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2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
Actualment, el municipi de Mancor de la Vall disposa d’un dipòsit regulador d’aigua
potable prop del Puig de Santa Llúcia, situat a una cota de 285 m, que té una capacitat
d’emmagatzematge de 250 m3. Aquest dipòsit s’alimenta de l’aigua procedent de la
font de Biniarroi (cota 450 m) i de l’estació de bombeig situada al sud del nucli de
Massanella, a una cota de 210 m. En aquesta estació Intermitja, sobre la carretera de
Mancor a Caimari, s’hi ubiquen les bombes que impulsen l’aigua provinent de la Font
des Prat (cota 760 m) i del dipòsit associat al pou de Sa Vinyassa (cota 190 m), que té
una capacitat de 400 m3.
Segons fonts d’AquaIlles, empresa responsable de la gestió de l’aigua al municipi, el
consum mitjà durant el període estival és de 500 m3 diaris, amb puntes de consum que
poden superar els 50 m3/hora. Només el pou de sa Vinyassa ja cobreix la demanda
diària ja que, amb una capacitat d'extracció instantània total de 23 m3/hora, permet
obtenir 552 m3 diaris. No obstant, les elevades puntes de consum en moments
puntuals fa absolutament necessari disposar dels actuals dipòsits de Santa Llúcia i de
Sa Vinyassa. No obstant, les actuals dades de consum i un eventual creixement
poblacional podrien aconsellar l’execució d’un nou pou i un nou dipòsit en un futur.

Figura 1. Xarxa de distribució d’aigua potable. Font: Elaboració pròpia a partir de l’EIEL.

Atès que ni el dipòsit de Santa Llúcia ni l’estació de bombeig de Massanella estan
recollits en el planejament vigent, la present MP nº4 de les NS té per objectiu delimitar
dos nous Sistemes Generals en sòl rústic que en permetin la seva regulació. En el cas
de l’estació de Massanella, a més d’incorporar les instal·lacions actuals es vol
preveure la possibilitat d’executar noves instal·lacions si fos necessari en un futur.
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Figura 2. Bombes d’impulsió al nucli de Massanella. Font: AquaIlles

Figura 3. Bombes d’impulsió al nucli de Massanella, Captura de Google Street View (2012)
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3 CONCEPTE
L’alteració del contingut del planejament urbanístic només admet dues figures
jurídiques: la revisió o la modificació (articles 170 i 171 del Reglament general de
Mallorca.
El concepte de revisió està determinat a l’article 170 del Reglament que entre d’altres
aspectes estableix: “Són circumstàncies que justifiquen l’adopció de l’acord de revisió
d’un pla general, sens perjudici de la tramitació d’una modificació puntual quan
s’escaigui, les alteracions substancials dels models d’implantació urbana, de la
classificació de sòl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així
com les disfuncions derivades de l’exhauriment de la capacitat del pla per necessitats
reals de sòl per a determinats usos i activitats econòmiques.”
D’altra banda el Reglament de Planejament, en el seu article 171, defineix el que des
del punt de vista jurídic s’entén per modificació del planejament general, com
qualsevol “alteració mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals,
sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’anterior article
170.”
El present document s’ha de considerar com una modificació del planejament
urbanístic perquè preveu canvis aïllats en la normativa vigent de les normes
subsidiàries i la incorporació de sistemes generals a la cartografia del sòl rústic, sense
que aquests suposin, en cap cas, canvis substancials en el model urbanístic i territorial
del municipi.
UNA MODIFICACIÓ NECESSÀRIA, CONVENIENT I OPORTUNA
La necessitat de la modificació s’explica perquè cal adequar el planejament vigent a
la realitat i a les necessitats actuals del municipi, tot incorporant nous sistemes
generals que reconeguin infraestructures ja existents, com són el dipòsit de Santa
Llúcia i l’estació de bombeig Intermitja de Massanella, i que avui dia resulten
imprescindibles.
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, ja que el
planejament actual no delimita ni qualifica les esmentades infraestructures d’una forma
adequada ni en regula els usos i paràmetres edificatoris, ambientals o paisatgístics.
L’oportunitat s’explica perquè la modificació puntual de planejament és l’eina
adequada per dur a terme aquests canvis. És oportú modificar el planejament vigent
amb la finalitat d’incorporar una regulació específica que garanteixi el bon
funcionament de les instal·lacions i la seva adequada integració en l’entorn, des d’un
punt de vista ambiental i paisatgístic.

Memòria

8

Ajuntament de Mancor de la Vall

MP nº4 de les NS per a la delimitació de dos Sistemes Generals
en sòl rústic destinats a la incorporació d’infraestructures existents

4 MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL REGLAMENT
GENERAL DE MALLORCA DE LA LLEI 2/2014
En aquest apartat es tracten els requeriments que fa el Reglament general de Mallorca
de la Llei 2/2014.
A l’article 171 del reglament s’inclouen les determinacions relacionades amb les
modificacions dels instruments de planejament urbanístic.
“Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. La tramitació de la modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un
instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació i l’aprovació, d’acord amb la LOUS i aquest Reglament.
2. En el cas del pla general municipal s’entén per modificació la seva alteració mitjançant
la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els
canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la
seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170.
3. Les propostes de modificació d’un instrument de planejament urbanístic han de raonar
i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als interessos públics i
privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació ha de valorar la
justificació de la proposta adequadament i, en el cas de fer-ne una valoració negativa,
l’ha de denegar.
4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions adequades a la seva finalitat, el contingut i l’abast específics, d’entre les
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de:
a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les
normes urbanístiques objecte de modificació.
b) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents,
les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les
precedents.
c) Incorporar, si escau d’acord amb la legislació aplicable, l’informe corresponent per al
procediment d’avaluació ambiental de l’instrument. També s’ha d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que la finalitat específica ho
requereixi.”

La present modificació inclou els continguts mínims prevists a l’article 171.4 reflectit
abans. S’inclouen en la documentació escrita i gràfica, les determinacions objecte de
modificació. S’estableixen mitjançant plànols i normes les determinacions que
s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les precedents.
A continuació s’inclou una relació de les disposicions del reglament que afecten la
modificació.
L’article 43 regula els sistemes generals i la seva obtenció.
“Article 43 Sistemes generals i locals
1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic
reserva per a les comunicacions, per a les infraestructures o serveis urbans, per als
equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si el seu nivell de servei és
d’abast municipal. Els sistemes urbanístics generals configuren l’estructura general del
territori i determinen el desenvolupament urbà.
(...)
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4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en
un àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir
mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.”

A l’article 59 del Reglament es preveu l’ús que és objecte d’aquesta modificació: les
infraestructures relacionades amb el cicle hidràulic:
“Article 59 Regulació dels usos
(...)
4.5. Ús dotacional: és el que comprèn les distintes activitats, siguin públiques o privades,
destinades a l’ensenyament o a la formació, de caràcter assistencial o administratiu, i
també les infraestructures i serveis necessaris per assegurar la funcionalitat urbana. S’hi
distingeixen els usos detallats següents:
(...)
b) Ús d’infraestructures o serveis urbans: és el que comprèn les activitats vinculades a
les infraestructures bàsiques i de serveis, com les relacionades amb el cicle hidràulic, les
instal·lacions d’energia i de telecomunicacions, el tractament de residus, les estacions de
servei de subministrament de carburant o d’energia i els cementiris. (...)

L’article 72 es refereix a la implantació d’infraestructures publiques en sòl rústic, de les
quals s’han d’indicar els paràmetres bàsics.
“Article 72 Determinacions estructurals del pla general sobre ordenació del sòl
rústic; protecció mediambiental i del paisatge
El pla general ha d’establir com a determinacions estructurals:
a) La normativa bàsica d’ordenació de les diferents categories del sòl rústic del terme
municipal en el marc de la legislació específica, incorporant les qualificacions establertes
en els instruments d’ordenació territorial i concretant, en el seu cas, les subcategories o
subqualificacions d’ordenació que el planejament consideri adequades, tot diferenciant
les qualificacions bàsiques de rústic protegit i rústic comú; la regulació de les activitats,
els usos i les actuacions edificatòries que suposin; la concreció general de les condicions
a les quals s’han d’ajustar les construccions, les edificacions i les instal·lacions
autoritzables; i la determinació de les dotacions i les infraestructures públiques que
s’implantin en el sòl rústic, tot indicant-ne els seus paràmetres bàsics.
(...)”.

El present document s’ha elaborat d’acord amb les diferents disposicions que
regulen la implantació d’infraestructures públiques en sòl rústic com a sistema
general.
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5 MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT
TERRITORIAL, SECTORIAL I MUNICIPAL
A continuació s’inclouen les principals determinacions de la normativa territorial,
sectorial i municipal que condicionen la redacció de la modificació puntual.
Pla Territorial de MalIorca
La norma 19 del PTI regula l’ordenació de les infraestructures en sòl rústic.
“Norma 19. Règim d’usos d’altres activitats (AP)
(...)
2. Infraestructures
(...)
b. Ús condicionat a les àrees naturals d’especial interès (ANEI), àrees rurals d’interès
paisatgístic (ARIP), àrees de prevenció de riscs (APR) i sòl rústic de règim general
forestal (SRG-F) al fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees i es
compleixin les condicions següents:
1) Ser del tipus E-1, petites infraestructures.
2) Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en el Pla director
sectorial de carreteres i noves línies fèrries recollides en el Pla director sectorial de
transports. En el cas d’obertura de nous camins només s’autoritzaran quan siguin d’ús
i domini públics.
3) Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.
4) No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació
sectorial específica.
5) Ser del tipus E-5, grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal,
sempre que siguin grans superfícies d’estacionament de vehicles a l’aire lliure de
titularitat pública, infraestructures hidràuliques, energètiques i de tractament de
residus.
c) Ús condicionat a les àrees de protecció territorial (APT), àrees d’interès agrari (AIA),
àrees de transició (AT) i sòl rústic de règim general (SRG) al fet que compleixin les
condicions següents:
1) Ser del tipus E-1, petites infraestructures.
2) Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en aquest Pla o en els
plans directors sectorials corresponents i de camins.
3) Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.
4) No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial
específica.
5) Ser del tipus E-5, grans infraestructures tècniques de caràcter no lineal, definides en
l’apartat E-5 de l’annex d’aquestes normes. En el cas de marines seques o superfícies
d’hivernatge d’embarcacions només es permetran a àrees de transició d’harmonització
(AT-H).”
(...)

Les infraestructures que són objecte de la present modificació correspondrien al grup
E5 (Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal) que es defineixen en
l’annex del PTI:
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“E. INFRAESTRUCTURES
Són un conjunt ampli d’instal·lacions superficials, subterrànies o aèries, de caràcter local
o supramunicipal amb alternatives de localització restringides, necessàries per a la
creació i el funcionament d’una organització qualsevol.
(...)
E-5. Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, com grans
superfícies d’estacionament de vehicles a l’aire lliure, infraestructures hidràuliques
energètiques i de tractament de residus, de superfície superior a 200 m², aeroports i
qualsevol altra instal·lació d’interès general o d’impacte semblant sobre el medi físic.”

Tant el dipòsit municipal com les bombes d’impulsió de l’estació Intermitja se situen en
sol rústic ARIP i ANEI. El SG-IS-01 (Estació Intermitja) es veu afectat per APR
d’incendis, d’esllavissades i d’erosió. Els dos sistemes generals compten amb una
franja d’APT de carreteres. Atès que les infraestructures proposades són de tipus E5,
compleixen les condicions necessàries establertes al Pla Territorial Insular de
Mallorca.
Planejament Sectorial
Els Plans Directors Sectorials vigents no condicionen la present modificació puntual.
Normes Subsidiàries
En els articles 65 i següents de les NS s’estableixen les normes generals i particulars
que són d’aplicació en sòl rústic (o no urbanitzable):
En concret, l’article 66 estableix que en sòl no urbanitzable (o rústic) s’admeten
edificacions i instal·lacions d’utilitat pública o d’interès social, com ho són les bombes
d’impulsió i el dipòsit municipal:
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6 COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ D’AVALUACIÓ AMBIENTAL
En base al que preveu la Llei estatal 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental, la modificació d’instruments de planejament comporta la posada en marxa
d'un procés d'Avaluació Ambiental Estratègica (AAE), que pot ser de dos tipus:
ordinària i simplificada.
L’article 12 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, determina l’àmbit d’aplicació de
l’avaluació ambiental estratègica ordinària i simplificada:
“Article 12. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica.
1. Seran objecte d'una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i els programes,
així com les seves revisions, que adoptin o aprovin les administracions autonòmica,
insular o local de les Illes Balears, l'elaboració i l'aprovació dels quals s'exigeixi per una
disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de Govern o del Ple d'un consell
insular, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a
avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura,
aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de
recursos hídrics, ocupació del domini públic maritimoterrestre, utilització del medi
marí, telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl,
inclosa la delimitació d’usos portuaris o aeroportuaris.
b) Requereixin una avaluació per afectar espais de Xarxa Natura 2000 en els termes
prevists en la legislació sobre patrimoni natural i biodiversitat.
c) Els que requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada, quan es
produeixi algun dels supòsits següents:
I. Quan així ho decideixi, cas per cas, l’òrgan ambiental en l’informe ambiental
estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental.
II. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor.
2. També seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària les modificacions
dels plans i programes inclosos en les lletres a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article quan,
per si mateixes, impliquin:
a) Establir un marc nou per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos a
l’avaluació d’impacte ambiental en les matèries incloses en l’apartat 1.a) anterior.
b. S'entendrà que les modificacions comporten un nou marc per a l'autorització futura de
projectes legalment sotmesos a avaluació ambiental quan la seva aprovació generi la
possibilitat d'executar algun projecte nou sotmès a avaluació ambiental, o augmenti
les dimensions o l'impacte eventual de projectes sotmesos a avaluació ambiental ja
permesos en el pla o programa que es modifica.
c. Requerir una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els termes
prevists en la legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
3. Seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article, i
les seves revisions, que estableixin l'ús, en l'àmbit municipal, de zones d'extensió reduïda.
(...)”

Atès que la modificació proposada estableix l’ús, en l’àmbit municipal de dues zones
d’extensió reduïda, inicialment es proposa la seva tramitació ambiental a partir d’una
Avaluació Ambiental Estratègica simplificada. La present memòria de la MP nº4 de les
NS de Mancor, per tant, ve acompanyada del corresponent document ambiental.
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7 CRITERIS I ALTERNATIVES DE LA MODIFICACIÓ
Per a la delimitació dels nous Sistemes Generals destinats al dipòsit regulador d’aigua
potable i a l’estació de bombeig Intermitja de Massanella s’han establert els següents
criteris:
1.

Aprofitament de les infraestructures existents: Els àmbits delimitats han
d’aprofitar, preferentment, les instal·lacions existents. En tot cas, per raons de
funcionalitat i de racionalitat, hauran de situar-se sobre les conduccions de la
xarxa principal existent d’aigua potable, evitant la modificació del seu traçat.

2.

Dimensions i topografia dels àmbits: Els dos àmbits haurien de tenir unes
dimensions suficients i prioritzar aquelles àrees amb millors condicions
topogràfiques, de manera que es minimitzi els requeriments de bombeig d’aigua.
En el cas de l’àmbit de les bombes d’impulsió, les dimensions de l’àmbit haurien
de permetre la construcció d’un nou pou d’extracció i de noves infraestructures
hidràuliques que siguin necessàries en un futur.

3.

Accessibilitat: S’ha de garantir una bona accessibilitat per als vehicles, a partir
de carreteres en bon estat.

4.

Factors abiòtics: S’han de minimitzar els impactes sobre els factors abiòtics,
incloent els sòls, la qualitat de l’aire i de l’aigua (tant superficial com subterrània).

5.

Factors biòtics: No es poden generar impactes significatius sobre hàbitats
naturals, sobre la fauna i la vegetació.

6.

Espais naturals protegits: Els àmbits proposats no han de comptar amb figures
de protecció de la XN2000 i han d’evitar, preferentment, espais naturals amb
figures de protecció de la LEN (AANP, ANEI, ARIP).

7.

Àrees de Protecció Territorial i de Riscos: En la mesura del possible, cal evitar
les afectacions per Àrees de Protecció Territorial (APT) i Àrees de Prevenció de
Riscos (APR) d’incendi, esllavissades, erosió i inundació.

8.

Paisatge i usos del sòl: La localització ha de suposar un mínim impacte visual
sobre l’entorn i ha d’evitar preferentment l’afectació de zones que actualment
comptin amb activitats agrícoles o ramaderes.

9.

Patrimoni: La delimitació proposada no pot afectar a béns d'interès patrimonial.

10. Sostenibilitat econòmica: L’àmbit proposat ha de suposar costos econòmics que
siguin proporcionats i assumibles per a l’hisenda municipal.
Estudi d’alternatives
Alternativa 0. Manteniment del planejament vigent
Com s’ha comentat, el planejament vigent no contempla dues de les principals
instal·lacions hidràuliques del municipi: el dipòsit de Santa Llúcia i l’estació Intermitja
de Massanella. El manteniment de la situació actual, per tant, no és desitjable ja que
no es regulen adequadament les característiques que s’han de complir en termes
d’ordenació del sòl rústic ni les mesures ambientals i d’integració paisatgística que cal
implementar.
Des d’aquest punt de vista, es descarta l’alternativa 0 perquè no dóna resposta a les
necessitats del municipi.
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Alternativa 1. Consolidació de l’actual ubicació de les infraestructures
hidràuliques existents.
Delimitació de dos àmbits amb superficie suficient (1.000 m2) com a sistemes generals
en sòl rústic d’infraestructures i serveis (SG-IS) que permetin incorporar al planejament
vigent les actuals instal·lacions del dipòsit municipal de Santa Llúcia i l’estació
Intermitja de Massanella.
En base als criteris anteriorment establerts, aquesta alternativa seria força favorable:
1.

S’aprofitarien les infraestructures existents. S’eviten els impactes de l’execució
de noves infraestructures en un emplaçament alternatiu i les obres que suposaria
una modificació del traçat de les actuals conduccions d’aigua potable.

2.

Es dimensionarien i localitzarien adequadament els àmbits. Es considera que
els 1.000 m2 establerts són suficients i la situació topogràfica és adequada per tal
de minimitzar els costos energètics de bombeig. El dipòsit actual se situa per
sobre la cota del nucli de Mancor i l’aigua s’hi condueix per gravetat. L’execució en
un futur d’un nou pou i dipòsit a l’estació Intermitja de Massanella podria
incrementar encara més l’eficiència del conjunt del sistema, ja que permetria
reduir el volum d’aigua bombejat fins a Santa Llúcia, provinent de les fonts del
Prat i de Sa Vinyassa.

3.

Accessibilitat: Tots dos emplaçaments tenen un accés adequat.

4.

No es preveuen impactes significatius sobre els factors abiòtics. Malgrat que
el substrat de l’àmbit de l’estació Intermitja de Massanella mostra una elevada
permeabilitat, l’execució de noves instal·lacions no ha de generar problemes de
contaminació que puguin afectar els sòls o les aigües subterrànies. A nivell
quantitatiu, les dades del PHIB indiquen que l’aqüífer compta amb recursos hídrics
suficients.

5.

No es preveuen impactes significatius sobre els factors biòtics. Tant les
actuals instal·lacions com les eventuals instal·lacions futures no suposen cap
impacte sobre la flora o la fauna ni afecten cap hàbitat prioritari de la Directiva
Europea 92/43/CEE.

6.

No s’afecten espais de la Xarxa Natura 2000. Cap dels dos àmbits delimitats
afecta figures de protecció de la XN2000, per bé que sí que afecten categories de
la LEN, tals com ANEI i ARIP. No obstant, com es veurà a continuació, la major
part del sòl rústic del municipi compta amb aquestes figures de protecció, la qual
cosa redueix molt la possibilitat d’alternatives d’ubicació més favorables.

7.

Afectacions per APT de carreteres i APR. Els dos àmbits compten amb una
afectació poc significativa per APT de carreteres que resulten inevitables si s’ha
de garantir un accés adequat. En qualsevol cas, les instal·lacions no ocuparan
aquestes zones de protecció. Per altra banda, el dipòsit de Santa Llúcia compta
amb APR d’incendis, esllavissades i erosió ja que ocupa una zona boscosa amb
fort pendent. En aquest cas, cal incorporar les mesures necessàries per minimitzar
aquests riscos.

8.

No es generen efectes significatius sobre paisatge o als usos actuals del
sòl: La localització dels dos àmbits suposa un impacte visual mínim i permet
l’aplicació de mesures d’integració paisatgística. Pel que fa als usos, l’àmbit del
dipòsit és una àrea boscosa sense cap interès significatiu quan a la seva
explotació. L’àmbit de l’estació Intermitja de Massanella és una zona de cultiu en
estat d’abandonament degut a la seva escassa capacitat agrològica.
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No hi ha afectacions sobre elements patrimonials: Tot i que els àmbits
proposats no afecten cap element catalogat, prop de les bombes d’impulsió hi
trobem el jaciment de les coves de Massanella (MAN-AO11).

10. És econòmicament sostenible: Aquesta alternativa suposa costos econòmics
proporcionats i assumibles per a l’hisenda municipal, ja que es tracta de terrenys
en sòl rústic amb baixos costos d’expropiació.
Altres alternatives:
Com s’ha exposat, l’Alternativa 1 compleix molt satisfactòriament els criteris
ambientals i tècnics necessaris. Malgrat tot, s’ha estudiat la possibilitat d’alternatives
que no afectin espais naturals de la LEN.

Figura 4. Categories del sòl rústic al llarg de la xarxa d’abastiment d’aigua potable. Font:
Elaboració pròpia.

Com s’observa en la Figura 4, la major part de la xarxa d’abastiment transcorre per
espais naturals amb categories ANEI o ARIP amb excepció d’un petit tram central, que
té categoria de sòl agrícola. La localització d’algun dels sistemes generals proposats
en una ubicació alternativa al llarg d’aquest tram suposaria l’afectació de zones
agrícoles actives però, sobretot, la necessitat d’executar majors obres
d’infraestructures sense que això suposi una millora significativa a nivell tècnic.
Pel que fa a l’afectació per àrees de prevenció de risc (APR), veiem una situació
similar ja que la part occidental de la xarxa d’abastiment està afectada per riscos
d’esllavissada, d’erosió i d’incendis, i a la part central veiem una afectació per riscos
d’inundació.
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Figura 5. Àrees de Prevenció de Riscos (APR) al llarg de la xarxa d’abastiment d’aigua potable.
Font: Elaboració pròpia.

Com en el cas dels espais naturals, les ubicacions alternatives que no es veuen
afectades per APR se situen en espais naturals protegits o zones agrícoles actives i no
s’aprofitarien les infraestructures existents. En el cas del dipòsit de Santa Llúcia,
l’afectació per riscos està associada a la seva posició elevada respecte al nucli de
Mancor en una zona boscosa i muntanyosa. Un canvi d’ubicació, per tant, podria
suposar majors costos de bombeig ja que la conducció de l’aigua ja no es produiria per
gravetat.
Per tot l’exposat, es conclou que l’Alternativa 1 és la més adequada en termes de
funcionalitat i sostenibilitat ambiental.
Per contra, es descarten el manteniment de la situació actual (Alternativa 0) o altres
alternatives d’ubicació que resulten poc favorables des d’un punt de vista tècnic i
ambiental.

Memòria

17

Ajuntament de Mancor de la Vall

MP nº4 de les NS per a la delimitació de dos Sistemes Generals
en sòl rústic destinats a la incorporació d’infraestructures existents

8 PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ I CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ
Es proposa la delimitació de dos nous Sistemes Generals en sòl rústic que permetin
incorporar al planejament vigent infraestructures hidràuliques existents que resulten
imprescindibles per al municipi:
1. El SG-IS-01 (Estació Intermitja), de 1.000 m2 de superficie, on es localitzen
les bombes d’impulsió municipals prop del nucli de Massanella i on es
preveu que s’hi puguin executar, en cas de necessitat en un futur, noves
instal·lacions hidràuliques tals com un pou d’abastiment i un nou dipòsit
regulador d’aigua potable.
2. El SG-IS-02 (Dipòsit Regulador), de 1.000 m2 de superficie, que incorpori
l’actual dipòsit regulador d’aigua potable municipal.
Aquesta proposta suposa realitzar canvis menors en la documentació del
planejament vigent:
Normativa (vegeu Annex I del present document):
o S’incorporen les fitxes dels dos nous Sistemes Generals en l’Annex I de les
NS, en les quals es defineixen les característiques, usos permesos i
paràmetres edificatoris, i s’estableixen les mesures ambientals i d’integració
paisatgística necessàries.
Cartografia (vegeu Annex II del present document):
o S’incorpora un nou plànol d’ordenació de localització de Sistemes Generals
en sòl rústic, a escala 1:5.000.
o S’incorporen dos nous plànols d’ordenació d’ambdós Sistemes Generals
SG-IS-01 (Estació Intermitja) i SG-IS-02 (Dipòsit Regulador), a escala
1:1.000.
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9 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER, I INFORME DE SOSTENIBILITAT
ECONÒMICA
S’inclou aquest apartat com a l’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 88
de Reglament general de Mallorca.
“1. L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l’estimació del cost
econòmic de totes les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les
inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de finançament públic i l’anàlisi
de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades de l’execució del pla, tant si són a càrrec
de fons públics com privats. Aquest informe s’ha d’adequar i ha d’assenyalar les oportunes
referències a l’ordre de prioritats o previsions temporals d’aquestes actuacions al qual es
refereixen els articles 36.1. i 41 de la LOUS i l’article 70 d’aquest Reglament.
(...)”

ADSCRIPCIÓ DELS TERRENYS
Els terrenys afectats per la present modificació puntual són de propietat privada i, per
aquest motiu, la seva adscripció s’haurà de dur a terme per expropiació.
La legislació aplicable per a la valoració dels terrenys a expropiar és:
o Reial Decret 1492/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
valoracions de la Llei de Sòl, els quals regulen els criteris de valoració
o Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.
L'article 36 del RDL 7/2015 preveu:
"Article 36. Valoració en el sòl rural
1. Quan el sòl sigui rural als efectes d'aquesta llei i de conformitat amb el que disposa la
Disposició addicional setena:
a) Els terrenys s'han de taxar mitjançant la capitalització de la renda anual real o
potencial, la que sigui superior, de l'explotació segons el seu estat en el moment a què
s'hagi d'entendre referida la valoració.
La renda potencial es calcularà atenent el rendiment de l'ús, gaudi o explotació que
siguin susceptibles els terrenys d'acord amb la legislació que els sigui aplicable, utilitzant
els mitjans tècnics normals per a la seva producció. Inclourà, si escau, com a ingressos
les subvencions que, amb caràcter estable, s'atorguin als cultius i aprofitaments
considerats per al seu càlcul i es descomptaran els costos necessaris per a l'explotació
considerada.
El valor del sòl rural així obtingut podrà ser corregit a l'alça en funció de factors objectius
de localització, com l'accessibilitat a nuclis de població o a centres d'activitat econòmica
o la ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, l'aplicació i ponderació
haurà de ser justificada en el corresponent expedient de valoració, tot això en els termes
que per reglament s’estableixin.
(...)"

La disposició setena del Reial Decret 7/2015 a la que es refereix l’article 36, estableix
quines han de ser les regles per a la capitalització del sòl rural.
"Disposició addicional setena. Regles per a la capitalització de rendes en sòl rural.
1. Per a la capitalització de la renda anual real o potencial de l'explotació a què es
refereix l'apartat 1 de l'article 36, es farà servir com a tipus de capitalització el valor mitjà
de les dades anuals publicats pel Banc d'Espanya de la rendibilitat de les obligacions de
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l'Estat a 30 anys, corresponents als tres anys anteriors a la data a la qual s'hagi
d'entendre referida la valoració.
2. Aquest tipus de capitalització podrà ser corregit aplicant a la referència indicada en
l'apartat anterior un coeficient corrector en funció del tipus de cultiu, explotació o
aprofitament de terra, quan el resultat de les valoracions s'allunyi de forma significativa
respecte dels preus de mercat de terra rural sense expectatives urbanístiques.
Els termes d'aquesta correcció es determinaran reglamentàriament ".

Als efectes de tal estimació per a l’ordenació proposada sembla suficient fer la següent
valoració pel mètode de capitalització.
En el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de
valoracions de la Llei del sòl, s’estableixen, a l’article 11, els criteris generals de
capitalització de la renda de l’explotació.
En el cas que es consideri una renda de l’explotació constant al llarg del temps, és fa
servir la següent fórmula:

El valor de Renda (R) s’estimarà a partir del Marge Brut (€/ha), és a dir, la diferència
entre ingressos bruts i despeses directes. Malgrat cap dels dos àmbits a expropiar
mostren activitats agràries actives, a efectes del present estudi de valoració, es
prendran com a referència els conreus de blat de secà i palla, que tenen rendiments
relativament baixos en relació a altres cultius. El marge brut (€/ha) per aquest tipus de
conreu s’estima en 383,01 €/ha per al blat i 90€/ha per la palla. Així marge total brut
seria de: 383,01+90= 473,01 €/ha
El tipus de capitalització (r) que s’ha de fer servir, segons es desprèn de la disposició
addicional setena, és la mitjana de les dades anuals publicades pel Banc d’Espanya
de la rendibilitat de les Obligacions de l’Estat a 30 anys.
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Així doncs, r, quedaria calculat: ((2,161+1,389+1,042)/3))/100= 0,0153
En conseqüència el valor de capitalització (V=R/r) serà: (473,01/0,02)= 30.915,69
€/ha.
A l’article 17 del Reial Decret 1492/2011, es determina el mètode de càlcul del
factor de correcció per localització que preveu la disposició addicional setena del
Reial Decret 7/2015.
1. La valoració final del sòl, haurà de tenir en compte la localització espacial
concreta de l’immoble i aplicar, quan correspongui, un factor global de correcció
al valor de capitalització, segons la següent formula:

2. Per calcular el factor global de localització s’ha d’obtenir del producte dels tres
factors de correcció que s’esmenten a continuació i no pot ser superior a dos.
a) Per accessibilitat a nuclis de població, u1.
b) Per accessibilitat a centres d’activitat econòmica, u2.
c) Per ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, u3.
En tot cas, als efectes del càlcul del factor global de localització, quan algun
dels tres factors de correcció no sigui d’aplicació pren com a valor la unitat.
3. El factor de correcció u1, es calcula aplicant l’expressió següent.

On:
P1= El nombre d’habitants dels nuclis de població situats a menys de 4 km de distància
mesurada a vol d’ocell, entesa com la distància en línia recta mesurada sobre la
projecció en un pla horitzontal.
P2= El nombre d’habitants dels nuclis de població situats a més de 4 km i a menys de
40 km de distància mesurada a vol d’ocell o 50 minuts de trajecte utilitzant els mitjans
habituals de transport i en condicions normals.

En el cas de Mancor, els nuclis més propers, a una distància inferior a 4 km, són
Selva, Lloseta Inca i Caimari. Així doncs, a aquests efectes, P1 es calcula una població
total de 40.712 habitants.
Per a P2, atesa la dificultat del càlcul, i que pràcticament es pot arribar a qualsevol
indret de l’illa en 50 minuts, es pren el nombre d’habitants del conjunt de Mallorca que,
segons el padró de 2020, era de 912.171 habitants, per tant P2 es correspon a aquesta
xifra.
Per tant, el resultat de u1 seria: (1+((40.712 +912.171)/3)*(1/1.000.000))= 1,34
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4. Pel factor de correcció u2 s’estableix que quan el sòl rural a valorar estigui a
prop de centres de comunicacions i de transport, per la localització propera a
ports de mar, aeroports, estacions de ferrocarril, i àrees d’intermodalitat, així
com a prop de grans complexos urbanitzats d’ús terciari, productiu o comercial
relacionats amb l’activitat que desenvolupa l’explotació considerada en la
valoració, el factor de correcció, u2, es calcula d’acord amb l’expressió següent:
u2 = 1,6 - 0,01. d
On:
d = La distància quilomètrica des de l’immoble objecte de la valoració utilitzant les vies
de transport existents i considerant el trajecte més favorable. Aquesta distància, en cap
cas, ha de ser superior a 60 km.

El centre de comunicacions i de transport, amb estació de ferrocarril, àrees
d’intermodalitat i amb grans complexos urbanitzats d’ús productiu o comercial és Inca,
el qual es troba a una distància de 3,7 km.
Així doncs, el factor de correcció u2 seria: (1,6-(0,01*3,7)) = 1,56
5. Factor de correcció u3. Quan el sòl rural a valorar estigui ubicat en entorns de
valor ambiental o paisatgístic singular, és aplicable el factor corrector u3, que es
calcula d’acord amb l’expressió següent:
u3 = 1,1 + 0,1* (p + t)
On:
p = coeficient de ponderació segons la qualitat ambiental o paisatgística.
t = coeficient de ponderació segons el règim d’usos i activitats.
Als efectes de l’aplicació del factor corrector u3, es consideren com a entorns
de valor ambiental o paisatgístic singular els terrenys que pels seus valors
ambientals, culturals, històrics, arqueològics, científics i paisatgístics, siguin
objecte de protecció per la legislació aplicable i, en tot cas, els espais inclosos
a la Xarxa Natura 2000.
El coeficient de ponderació, p, s’ha de determinar sobre la base de criteris
objectius d’acord amb els valors reconeguts als terrenys objecte de la valoració
en els instruments d’ordenació urbanística i territorial o, si s’escau, en les
xarxes d’espais protegits. Ha d’estar comprès entre uns valors de 0 i 2, i s’ha
d’atenir als valors i qualitats de l’entorn; és més alt com més gran sigui la seva
qualitat ambiental i paisatgística o els seus valors culturals, històrics,
arqueològics i científics.
Els terrenys estan qualificats com ARIP i ANEI i no compten amb cap figura de la
Xarxa Natura 2000. Per aquest motiu se’ls aplicarà un coeficient de ponderació p d’1,5.
El coeficient de ponderació, t, s’aplica únicament quan s’acrediti que, segons
els instruments d’ordenació territorial i urbanística, als terrenys es permet un
règim d’usos i activitats diferents dels agropecuaris o forestals que incrementen
el valor. Ha d’estar comprès entre uns valors de 0 i 7, i s’ha d’atenir a la
influència del règim concret d’usos i activitats en l’increment del valor del sòl
sense cap consideració de les expectatives urbanístiques; és més alt com més
gran sigui aquesta influència.
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Als àmbits delimitats no s’hi permet cap règim d’usos ni activitats diferents dels
agropecuaris o forestals que en puguin incrementar el valor. En conseqüència
no s’aplicarà aquest coeficient.
Per tant, el factor de correcció u3 seria: (1,5+0,1*(1))= 1,5
El factor global de localització (Fl) s’ha d’obtenir del producte dels tres factors de
correcció anteriors: (1,34*1,56*1,5)= 3,14
En tot cas i segons s’estableix a l’article 17 del Reial Decret 1492/2011, no pot ser
superior a 2. Per tant s’establirà un valor màxim de Fl de 2.
El valor final del sòl serà:
Vf=V*Fl

Vf= 30.915,69 * 2 = 61.831,38 €/ha (6,18 €/m2).

L’àrea superfície de titularitat privada que cal expropiar, que pertany a les parcel·les
amb referència cadastral 07034A00100306 i 07034A00300128, suma un total de 2.000
m2. Per tant, el cost total d’expropiació es pressuposta en 12.360 €.
BAREMS DE CONSTRUCCIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT
La modificació puntual que es proposa té com a objectiu la incorporació al planejament
d’infraestructures ja existents. No obstant, dins del SG-IS-01 (Estació Intermitja), es
preveu que en un futur i només en cas que sigui necessari, es puguin executar noves
infraestructures hidràuliques. En cas que aquestes s’arribessin a executar, els costos
de construcció, posada en marxa i manteniment anirien a càrrec de l’Ajuntament. A
continuació s’inclouen els barems amb l’objecte d’avaluar la viabilitat de les actuacions
i la sostenibilitat de la hisenda municipal.
Construcció
En el present estudi econòmic es treballa amb la hipòtesi que es construeixi un nou
pou d’extracció i un dipòsit de regulació d’aigua potable de 250 m3, amb els costos
associats a aquestes instal·lacions, que inclourien sondejos, moviments de terra,
conduccions i vàlvules, construcció d’una caseta de serveis tècnics, equips, tancament
perimetral de les instal·lacions i altres despeses en seguretat i salut.
Els costos d’aquestes instal·lacions poden variar molt depenent de les característiques
del terreny i dels aqüífers. Tot i així, en base a l’estudi comparat d’altres pressupostos,
s’estima que aquestes infraestructures de servei podrien tenir un cost de 150.000
euros.
Posada en marxa
1% del preu de construcció
Manteniment anual
5% del preu de construcció
ESTUDI ECONÒMIC I PROGRAMA DE LES ACTUACIONS:
ACTUACIÓ

Noves instral·lacions
hidráuliques al SG-IS-01
Estació Intermitja (1.000 m2)

ADQUISICIÓ
DEL SÒL

IMPLANTACIÓ,
MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT

PROGRAMA D’ACTUACIÓ

12.360 €

Implantació: 150.000 €
Funcionament: 1.500 €
Manteniment: 7.500 €/any

Expropiació als 2 anys des
de l’aprovació. L’execució es
duria a terme únicament
quan fos necessari
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IMPACTE SOBRE LA HISENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Pressupost municipal
Repercussió despesa-ingrés. S’inclou taula del darrer pressupost municipal, de l’any
2020. El pressupost municipal va ser aprovat definitivament per acord del Ple de
l’Ajuntament el 7 de gener de 2020.
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2021
DESPESES

€

%

CAPÍTOL.1 Despeses de personal

680.370,00

32,5

CAPÍTOL 2. Despeses de béns corrents i serveis

528.005,00

25,2

2.150,00

0,1

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

216.200,00

10,3

CAPÍTOL 6. Inversions reals

639.790,00

30,6

25.000,00

1,2

2.091.515,00

100

583.000,00

27,9

CAPÍTOL 3. Despeses financeres

CAPÍTOL 9. Passius financers
Total Despeses
CAPÍTOL 1. Impostos directes
CAPÍTOL 2. Impostos indirectes

20.250,00

1,0

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos

258.693,00

12,4

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

632.424,00

30,2

6.720,00

0,3

590.428,00

28,2

2.091.515,00

100,0

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials
CAPÍTOL 7. Transferències de capital
Total Ingressos

Impacte en la despesa corrent
Les despeses de manteniment previstes són de 7.500 € anuals. Es tracta d’un import
reduït que representa únicament un 1,42% del total de la despesa corrent prevista per
a l’exercici 2021. Es considera, per tant, que l’actuació té un cost adequat i assumible
per l’hisenda municipal.
Impacte en la despesa de capital
En aquest apartat s’inclouen les despeses de l’Ajuntament relacionades amb l’adquisició
del sòl, l’execució de les obres i les despeses de funcionament. En cas que s’executessin
les instal·lacions previstes, la despesa total s’estima en 162.360 €. En cas contrari, la
modificació puntual es limitaria a l’adquisició dels terrenys, que s’estima en 12.360 €.
Les inversions reals anuals del municipi de Mancor de la Vall per al 2021 es quantificaren
en 639.790,00 €, de manera que l’actual proposta de modificació suposaria, en cas
d’executar les instal·lacions, el 25,38% d’aquest capítol.
No obstant això, l’import de l’obra pot ser finançat a través de plans especials d’ajudes a
les corporacions locals de Mallorca per a obres i serveis de competència municipal, del
Consell de Mallorca. Les actuacions que es poden finançar són obres d’inversió de
competència municipal dels articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, d’un import igual o superior a 10.000 €, IVA inclòs.
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10 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA
Segons l’article 59.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears, les propostes de modificació dels plans urbanístics han d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, sempre que la finalitat específica ho requereixi.
L’article 171 del Reglament General de Mallorca també preveu la necessitat
d’incorporar aquest estudi matisant, novament, que només per aquells casos en què la
finalitat específica ho requereixi.
La present modificació puntual de les NS planteja canvis menors en el planejament
vigent amb l’objectiu d’incorporar adequadament, a la normativa i a la cartografia,
infraestructures necessàries i ja presents al municipi. Els canvis proposats poden
suposar l’execució de noves infraestructures hidràuliques de petita entitat que no
suposarien canvis apreciables en la mobilitat generada actual. Els desplaçaments que
generen les instal·lacions d’aquest tipus són puntuals i corresponen únicament a
tasques de manteniment i de control.
Per altra banda, la modificació tampoc suposa cap canvi en l’actual xarxa viària ni en
el seu funcionament.
Per tot l’exposat, no es considera necessària la incorporació d’un estudi de mobilitat
generada.
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11 COMPLIMENT DE L’ARTICLE 70. TEXT REFÒS
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL

DE

LA

LLEI

L’article 70 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, apartat 3 estableix que:
“Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de
un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente, la
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro
o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad
con la legislación en la materia.”
Així mateix, l’apartat cinquè de l’article 59 de la LUIB reitera la sol·licitud anterior:
“5. Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic
que suposin, indirectament o directa, un increment dels paràmetres d’edificabilitat o de
densitat vigents, o bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient
que es tramiti la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals
sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons
consti en el registre o l’instrument emprat a efectes de notificacions a les persones
interessades, d’acord amb la legislació en la matèria.”
Tal com s’exposa en la següent taula, els propietaris de les parcel·les afectades per la
modificació puntual, són:

Referència cadastral

Localització

Propietaris

07034A00300128

A 200 metres a l’oest
del nucli de Mancor
sobre el camí de
Santa Llúcia

*L’Ajuntament adjuntarà, annexa a la present
documentació, la informació necessària sobre
la titularitat de la parcel·la

07034A00100306

A 100 metres al sud
del nucli de
Massanella sobre la
carretera de Mancor
de la Vall a Caimari

*L’Ajuntament adjuntarà, annexa a la present
documentació, la informació necessària sobre
la titularitat de la parcel·la

Figura 6. Mapes cadastrals de les parcel·les afectades per la MP
(https://www1.sedecatastro.gob.es)
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12 RESUM EXECUTIU
El Reglament de la LOUS, en el seu article 82, preveu que la memòria del planejament
municipal ha d’anar acompanyat d’un resum executiu.
La Llei 12/2017 LUIB, en el seu article 39 punt 2, estableix els continguts que ha de
tenir un resum executiu del planejament municipal:
“e) Un resum executiu que delimiti els àmbits o les parcel·les en els quals l’ordenació
estructural projectada altera la vigent en els termes establerts en l’apartat iii. de la lletra d)
anterior alteració que s’ha de justificar en les memòries de viabilitat econòmica, s’ha de
localitzar en els plànols d’ordenació i de la qual se n’ha de determinar l’abast i, si escau, els
àmbits en què se suspenen l’ordenació o els procediments d’execució o d’intervenció
urbanística, i la durada d’aquesta suspensió.”

OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ
La present modificació té per objecte la incorporació al planejament de dues
infraestructures hidràuliques ja existents al municipi de Mancor com a sistemes
generals d’infraestructures i serveis en sòl rústic. Es tracta, per una banda, del dipòsit
de regulació d’aigua potable de Santa Llúcia i, per l’altra, de l’estació de bombeig
Intermitja de Massanella. La delimitació dels nous sistemes generals suposa
l’expropiació de dos àmbits de 1.000 m2 corresponents a dues parcel·les en sòl rústic.
La modificació proposada permet regular aquestes infraestructures de servei, definintne les característiques, usos admesos i paràmetres edificatoris, a més d’establir
mesures ambientals i d’integració paisatgística d’obligat compliment.
Mentre que en el SG-IS-02 (Dipòsit Regulador) únicament es contempla la regulació
del dipòsit existent, en el SG-IS-01 (Estació Intermitja) es preveu la possibilitat
d’executar noves infraestructures hidràuliques en cas que fossin necessàries en un
futur. Concretament, es tractaria d’un pou d’extracció d’aigua potable i d’un nou dipòsit
regulador.
ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
Les dues parcel·les afectades per la modificació se situen a uns 200 metres a l’oest
del nucli de Mancor (Dipòsit de Santa Llúcia) i a una 100 metres al sud del nucli de
Massanella, en les parcel·les 07034A00300128 i 07034A00100306, respectivament.

Localització dels SG-IS proposats
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CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ DEL PLANEJAMENT VIGENT
Es proposen canvis menors en la documentació del planejament vigent:
Normativa
o S’incorporen les fitxes dels dos nous Sistemes Generals en l’Annex I de les
NS, en les quals es defineixen les característiques, usos permesos i
paràmetres edificatoris, i s’estableixen les mesures ambientals
Cartografia
o S’incorpora un nou plànol d’ordenació de localització de Sistemes Generals
en sòl rústic, a escala 1:5.000.
o S’incorporen dos nous plànols d’ordenació d’ambdós Sistemes Generals
SG-IS-01 (Estació Intermitja) i SG-IS-02 (Dipòsit Regulador), a escala
1:1.000.
PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ O D’INTERVENCIÓ URBANÍSTICA I LA SEVA
DURADA
D’acord amb l’article 50 de la LUIB i els articles 138 i 139 del Reglament general de la
LOUS per l’illa de Mallorca, es determina la suspensió durant el termini de dos anys o
fins l’aprovació definitiva de la modificació la tramitació i aprovació de plans de
desenvolupament, d’instruments de gestió, així com l’atorgament de tota classe
d’autoritzacions i llicències per a usos determinats, i la possibilitat de presentar
comunicacions prèvies.
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13 CONTINGUT DOCUMENTAL I AUTORIA TÈCNICA
La present Modificació Puntual consta de la següent documentació:
o Memòria de la Modificació Puntual (el present document)
o Document Ambiental Estratègic
o Cartografia:
▪

Plànol d’Ordenació de localització dels Sistemes Generals en sòl rústic, a
escala 1:5.000.

▪

Nous Plànols d’Ordenació d’ambdós Sistemes Generals SG-IS-01 (Estació
Intermitja) i SG-IS-02 (Dipòsit Regulador), a escala 1:1.000.

La documentació per a l’aprovació inicial de la Modificació Puntual nº 4 de les NS de
Mancor de la Vall i el document d’avaluació ambiental corresponent ha estat elaborada
pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial SL.
Equip redactor:
Aina Soler Crespí, arquitecta
Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf

Palma, 24 de maig de 2021

Aina Soler Crespí
Arquitecta
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ANNEX I. NORMATIVA
Es proposa incorporar a l’Annex I de la normativa vigent, dues fitxes addicionals
corresponents als dos Sistemes Generals en sòl Rústic que són objecte de la present
modificació nº4 de les NS de Mancor de la Vall:
FITXES D’ORDENACIÓ DELS SISTEMES GENERALS EN SÒL RÚSTIC
SG-IS-01 (ESTACIÓ INTERMITJA)
Estat: Sistema General de Serveis i Infraestructures destinat a l’estació de bombeig
Intermitja i a altres infraestructures hidràuliques.
Superfície de l’àmbit: 1.000 m².
Sistema d’actuació: Expropiació
Normativa d’aplicació:
- Coeficient d’edificabilitat: 0,1 m²/ m².
- Coeficient de volum màxim: 0,3 m³/m².
- Ocupació màxima a totes les plantes: 0,15 m²/ m².
- Altura màxima: 3,5 metres.
- Altura total: 5 metres.
- Altura màxima en núm. de plantes: 1
- Separacions a vial: 8,00 metres.
- Separacions a llindars: 3,00 metres.
Usos permesos: Infraestructures i Serveis.
Condicions d’estètica, integració paisatgística i ambiental.
Seran aplicables les mesures específiques següents:
o Si s’executen noves instal·lacions s’haurà d’utilitzar maquinària i equips adequats
per a cada feina que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de
renou i emissions de gasos.
o En tots els elements construïts, s’utilitzaran tècniques tradicionals de construcció i
cromatismes que s’integrin adequadament en l’entorn, seguint les condicions
d’estètica i d’integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM.
o Creació d’una pantalla verda en tot el perímetre del recinte, a base d’espècies
vegetals autòctones preferentment existents en l’entorn proper, amb una alçada
mínima de 2 metres i frondositat suficient per tal de minimitzar la intervisibilitat i
disminuir l’impacte acústic.
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o Les lluminàries hauran de dirigir la llum cap en terra i complir el que disposa la
norma 44.2 del Pla Territorial de Mallorca, relativa a les mesures contra la
contaminació lumínica.
o Es donarà compliment a l’article 51 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica, segons el qual les noves edificacions en sòl rústic han de cobrir la
totalitat del seu consum elèctric mitjançant generació renovable d’autoconsum.
o Es minimitzarà la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d’aparcament,
aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.
o En la mesura del possible, se soterrarà el cablejat i la resta d’instal·lacions
tècniques.
o En cas que es duguin a terme enjardinaments, aquests utilitzaran espècies de
vegetació autòctona i amb pocs requeriments hídrics.
o En la mesura del possible, conservació dels arbres existents.
o Es recomana la instal·lació de panells fotovoltaics (preferentment situats a terra
en una zona de poc impacte visual) i la construcció d’un aljub per a la recollida i
reutilització de les aigües pluvials per al reg i tasques de neteja.
Altres condicions:
o Ubicació adequada de les noves construccions i elements que se situaran, en la
mesura del possible, a la màxima distància de l’APT de carreteres.
o Disseny i dimensionat adequat de les instal·lacions, especialment pel que fa a la
seva altura. Les noves construccions tindran les dimensions mínimes per a donar
resposta a les necessitats funcionals.
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SG-IS-02 (DIPÒSIT REGULADOR)
Estat: Sistema General de Serveis i Infraestructures destinat al dipòsit regulador
d’aigua potable municipal.
Superfície de l’àmbit: 1.000 m².
Sistema d’actuació: Expropiació (1.000 m2)
Normativa d’aplicació:
- Coeficient d’edificabilitat: 0,1 m²/ m².
- Coeficient de volum màxim: 0,3 m³/m².
- Ocupació màxima a totes les plantes: 0,15 m²/ m².
- Altura màxima: 3,5 metres.
- Altura total: 5 metres.
- Altura màxima en núm. de plantes: 1
- Separacions a vial: 8,00 metres.
- Separacions a llindars: 3,00 metres.
Usos permesos: Infraestructures i Serveis
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Condicions d’estètica, integració paisatgística i ambiental.
Seran aplicables les mesures específiques següents:
o En tots els elements construïts, s’utilitzaran tècniques tradicionals de construcció i
cromatismes que s’integrin adequadament en l’entorn, seguint les condicions
d’estètica i d’integració paisatgística recollides a la Norma 22 del PTIM.
o Les lluminàries hauran de dirigir la llum cap en terra i complir el que disposa la
Norma 44.2 del Pla Territorial de Mallorca, relativa a les mesures contra la
contaminació lumínica.
o Es minimitzarà la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d’aparcament,
aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.
o En la mesura del possible, se soterrarà el cablejat i la resta d’instal·lacions
tècniques.
o Caldrà un adequat manteniment de marjades i estructures de pedra en sec.

Altres condicions:
o Per a minimitzar els riscos d’erosió i d’esllavissament s’han d’estabilitzar els
talussos mitjançant murs de contenció i conservar la vegetació arbòria existent.
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1. ASPECTES INTRODUCTORIS
1.1 CONCEPTE I
ESTRATÈGICA

OBJECTIUS

DE

L’AVALUACIÓ

AMBIENTAL

L’avaluació ambiental estratègica (en endavant AAE) és un procediment administratiu
instrumental d’obligat compliment per a l’aprovació o adopció de plans i programes així
com les seves revisions o modificacions. La proposta de Modificació Puntual nº4 de les
NS de Mancor, per tant, s’ha de subjectar a aquest procés d’avaluació ambiental.
Actualment, la normativa en vigor en matèria d’avaluació d’impacte ambiental a l’estat
espanyol és la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. En l’àmbit
autonòmic, la legislació d’aplicació és el Decret 1/2020, de 28 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB núm.
150, de 29 d’agost de 2020).
Tal i com preveu la legislació esmentada, l’objectiu de l’AAE és analitzar els possibles
efectes significatius dels plans o programes proposats sobre el medi ambient,
justificar-ne la seva necessitat i demostrar la seva conveniència tot valorant possibles
alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables. Per tal de garantir la
sostenibilitat ambiental de les propostes, els efectes sobre el medi ambient que se’n
derivin han de ser proporcionals i assumibles i, en tot cas, s’han de proposar les
mesures preventives, correctores o compensatòries necessàries per tal de minimitzar
els impactes negatius.

1.2 MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ
AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA
Segons preveu la Llei estatal 21/2013, el procés d’AAE pot ser de dos tipus: ordinària i
simplificada, que conclouen, respectivament, amb la declaració ambiental estratègica o
bé l’informe ambiental estratègic. L’àmbit d’aplicació de l’AAE ordinària o simplificada
ve determinat per l’article 12 del Decret legislatiu 1/2020:
“Article 12. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica.
1. Seran objecte d'una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i els
programes, així com les seves revisions, que adoptin o aprovin les administracions
autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l'elaboració i l'aprovació dels quals
s'exigeixi per una disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de
Govern o del Ple d'un consell insular, quan:
a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos
a avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia,
silvicultura, aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de
residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del domini públic maritimoterrestre,
utilització del medi marí, telecomunicacions, turisme, ordenació del territori urbà i
rural, o de l’ús del sòl, inclosa la delimitació d’usos portuaris o aeroportuaris.
b) Requereixin una avaluació per afectar espais de Xarxa Natura 2000 en els
termes prevists en la legislació sobre patrimoni natural i biodiversitat.
c) Els que requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada, quan es
produeixi algun dels supòsits següents:
Document Ambiental Estratègic
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I. Quan així ho decideixi, cas per cas, l’òrgan ambiental en l’informe ambiental
estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V de la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental.
II. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor.
2. També seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària les
modificacions dels plans i programes inclosos en les lletres a) i b) de l’apartat 1
d’aquest article quan, per si mateixes, impliquin:
a) Establir un marc nou per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos
a l’avaluació d’impacte ambiental en les matèries incloses en l’apartat 1.a)
anterior.
b. S'entendrà que les modificacions comporten un nou marc per a l'autorització
futura de projectes legalment sotmesos a avaluació ambiental quan la seva
aprovació generi la possibilitat d'executar algun projecte nou sotmès a avaluació
ambiental, o augmenti les dimensions o l'impacte eventual de projectes sotmesos
a avaluació ambiental ja permesos en el pla o programa que es modifica.
c. Requerir una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els termes
prevists en la legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat.
3. Seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest
article, i les seves revisions, que estableixin l'ús, en l'àmbit municipal, de zones
d'extensió reduïda.
b) Els plans i els programes, i les seves revisions, que estableixin un marc per a
l’autorització de projectes en el futur, però no compleixin els altres requisits que
s’indiquen en les lletres a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article.
4. També seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions esmentades en l’apartat 2 d’aquest article, quan siguin de
caràcter menor, en els termes que es defineixen en l’article 5 de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.
b) Les modificacions de plans o programes que, tot i no estar incloses en l'apartat
2 d'aquest article, suposin, per si mateixes, un nou marc per a l'autorització de
projectes. Es considerarà que les modificacions de plans i programes comporten
un nou marc de projectes quan la seva aprovació generi la possibilitat d'executar
nous projectes, o augmenti les dimensions o l'impacte eventual dels permesos en
el pla o programa que es modifica i, en tot cas, quan suposin un increment de la
capacitat de població, residencial o turística, o habilitin la transformació urbanística
d'un sòl en situació rural.
5. Quan l'òrgan substantiu valori que un pla o programa, sigui en la seva primera
formulació o sigui en la seva revisió, o la modificació d'un pla o programa vigent, no
està inclòs en cap dels supòsits dels apartats anteriors d'aquest article, i, per tant,
no està subjecte a avaluació ambiental estratègica, ho justificarà mitjançant un
informe tècnic que quedarà a l'expedient”
Així mateix, a l’annex 4 de la Llei 12/2016, es defineixen els criteris per valorar en
l’avaluació ambiental estratègica simplificada 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.
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b) La mesura en què el pla o el programa influeix en altres plans o programes,
inclosos els que estiguin jerarquitzats.
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.
d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o el programa.
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.
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.
b) El caràcter acumulatiu dels efectes.
c) El caràcter transfronterer dels efectes.
d) Els riscs per a la salut humana o el medi ambient (deguts, per exemple, a
accidents).
e) La magnitud i l’abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i magnitud de la
població que es puguin veure afectades).
f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada a causa de:
1r. Les característiques naturals especials.
2n. Els efectes en el patrimoni cultural.
3r. La superació de valors límit o d’objectius de qualitat ambiental.
4t. L’explotació intensiva del sòl.
5è. Els efectes en àrees o paisatges amb rang de protecció reconegut en els
àmbits nacional, comunitari o internacional.”
Els àmbits de la modificació es localitzen en sòl rústic i estan afectades per categories
de protecció tals com ARIP i ANEI. No obstant, no compten amb figures de protecció
de la Xarxa Natura 2000 per bé que el dipòsit municipal se situa a poca distància de
l’espai ZEPA d’Alfàbia a Biniarroi.
En qualsevol cas, però, la modificació puntual nº4 de les NS de Mancor de la Vall s’ha
d’entendre com una modificació que estableix l’ús de dos àmbits concrets de reduïda
extensió en l’àmbit municipal (1.000 m2), en el quals es proposa reconèixer com a
Sistemes Generals en sòl rústic, dues infraestructures hidràuliques ja existents que no
estan recollides com a tal en el planejament vigent. La modificació no té com a objectiu
principal la implantació de noves infraestructures, sinó la consolidació i millora de les
actuals.
Com a conseqüència de l’exposat, i en base al que estableix l’article 12.3 de la Llei
estatal 21/2013, es proposa inicialment tramitar aquesta modificació puntual amb
una avaluació ambiental estratègica (AAE) simplificada. No obstant, si l’òrgan
ambiental ho considerés necessari, la modificació s’haurà de sotmetre a AAE
ordinària.
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1.3 PROCEDIMENT
El procediment a seguir en les modificacions puntuals sotmeses a avaluació ambiental
estratègica simplificada és l’establert en els articles 29 i següents de la Llei 21/2013.
Es diferencien les següents fases:
Fase 1. Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada. Dins del
procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la
legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica
simplificada, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document
ambiental estratègic.
L’òrgan substantiu ha de remetre a l’òrgan ambiental (la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears) la sol·licitud d’inici i els documents que s’hi ha d’adjuntar.
Actualment ens trobem en aquesta fase i el present document constitueix el document
ambiental estratègic simplificat que ha d’acompanyar la sol·licitud d’inici.
Fase 2. Consulta a les administracions públiques afectades i a les persones
interessades. L’òrgan ambiental ha de consultar les administracions públiques
afectades i les persones interessades, i posar a la seva disposició el document
ambiental estratègic i l’esborrany del pla o programa.
Les administracions públiques afectades i les persones interessades consultades
s’han de pronunciar en el termini màxim de quaranta-cinc dies hàbils des de la
recepció de la sol·licitud d’informe. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi
rebut el pronunciament, el procediment continua si l’òrgan ambiental disposa dels
elements de judici suficients per formular l’informe ambiental estratègic. En aquest cas,
no s’han de tenir en compte els pronunciaments abans esmentats que es rebin
posteriorment.
Si l’òrgan ambiental no té els elements de judici suficients, o bé perquè no s’han rebut
els informes de les administracions públiques afectades que siguin rellevants, o bé
perquè tot i haver-los rebut aquests són insuficients per decidir, ha de requerir
personalment el titular de l’òrgan jeràrquicament superior d’aquell que hauria d’emetre
l’informe per a què en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció del
requeriment, ordeni a l’òrgan competent el lliurament de l’informe corresponent en el
termini de deu dies hàbils, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer
el responsable de la demora. El requeriment efectuat s’ha de comunicar a l’òrgan
substantiu i al promotor, i suspèn el termini.
Fase 3. Informe ambiental estratègic. L’òrgan ambiental ha de formular l’informe
ambiental estratègic en el termini de quatre mesos comptats des de la recepció de la
sol·licitud d’inici i dels documents que s’hi han d’adjuntar. En aquest moment, l’òrgan
ambiental ha d’emetre resolució mitjançant l’emissió de l’informe ambiental estratègic,
que pot determinar que:
o El pla o programa s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica
ordinària perquè puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En
aquest cas l’òrgan ambiental ha d’elaborar el document d’abast de l’estudi
ambiental estratègic.
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o El pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes
establerts en l’informe ambiental estratègic.
L’informe ambiental estratègic, una vegada formulat, l’ha de remetre l’òrgan ambiental
per a la seva publicació en el termini de quinze dies hàbils al «Butlletí Oficial de
l’Estat» o diari oficial corresponent, sense perjudici de la publicació a la seu electrònica
de l’òrgan ambiental.

1.4 CONTINGUT DOCUMENTAL I EQUIP REDACTOR
El present document s’ha d’entendre com el document ambiental d’Avaluació
Ambiental Estratègica simplificada que acompanya la documentació de la Modificació
Puntual nº4 de les NS per a la delimitació de dos Sistemes Generals en sòl rústic
destinats a la incorporació d’infraestructures existents.
Segons l’article 29.1 de la Llei 21/2013, el document ambiental estratègic ha d’incloure,
com a mínim, els següents continguts:
“a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir
qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa,
tenint en compte el canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla.”

El present document ha estat elaborat pels següents membres del Gabinet d’Anàlisi
Ambiental i Territorial:
Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf.
Aina Soler Crespí, arquitecta.
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2. CARACTERÍSTIQUES DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
2.1 OBJETIUS
Actualment, el municipi de Mancor de la Vall disposa d’un dipòsit regulador d’aigua
potable prop del Puig de Santa Llúcia, situat a una cota de 285 m, que té una capacitat
d’emmagatzematge de 250 m3. Aquest dipòsit s’alimenta de l’aigua procedent de la
font de Biniarroi (cota 450 m) i de l’estació de bombeig situada al sud del nucli de
Massanella, a una cota de 210 m. En aquesta estació Intermitja, sobre la carretera de
Mancor a Caimari, s’hi ubiquen les bombes que impulsen l’aigua provinent de la Font
des Prat (cota 760 m) i del dipòsit associat al pou de Sa Vinyassa (cota 190 m), que té
una capacitat de 400 m3.
Segons fonts d’AquaIlles, empresa responsable de la gestió de l’aigua al municipi, el
consum mitjà durant el període estival és de 500 m3 diaris, amb puntes de consum que
poden superar els 50 m3/hora. Només el pou de sa Vinyassa ja cobreix la demanda
diària ja que, amb una capacitat d'extracció instantània total de 23 m3/hora, permet
obtenir 552 m3 diaris. No obstant, les elevades puntes de consum en moments
puntuals fa absolutament necessari disposar dels actuals dipòsits de Santa Llúcia i de
Sa Vinyassa. No obstant, les actuals dades de consum i un eventual creixement
poblacional podrien aconsellar l’execució d’un nou pou i un nou dipòsit en un futur.

Figura 1. Xarxa de distribució d’aigua potable. Font: Elaboració pròpia a partir de l’EIEL.

Atès que ni el dipòsit de Santa Llúcia ni l’estació de bombeig de Massanella estan
recollits en el planejament vigent, la present MP nº4 de les NS té per objectiu delimitar
dos nous Sistemes Generals en sòl rústic que en permetin la seva regulació. En el cas
de l’estació de Massanella, a més d’incorporar les instal·lacions actuals es vol
preveure la possibilitat d’executar noves instal·lacions si fos necessari en un futur.
Document Ambiental Estratègic
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Figura 2. Bombes d’impulsió al nucli de Massanella. Font: AquaIlles

Figura 3. Bombes d’impulsió al nucli de Massanella, Captura de Google Street View (2012)
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2.2 ABAST I CONTINGUT DE LA PROPOSTA I DE LES SEVES
ALTERNATIVES RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT
VIABLES
Per a la delimitació dels nous Sistemes Generals destinats al dipòsit regulador d’aigua
potable i a l’estació de bombeig Intermitja de Massanella s’han establert els següents
criteris:
1.

Aprofitament de les infraestructures existents: Els àmbits delimitats han
d’aprofitar, preferentment, les instal·lacions existents. En tot cas, per raons de
funcionalitat i de racionalitat, hauran de situar-se sobre les conduccions de la
xarxa principal existent d’aigua potable, evitant la modificació del seu traçat.

2.

Dimensions i topografia dels àmbits: Els dos àmbits haurien de tenir unes
dimensions suficients i prioritzar aquelles àrees amb millors condicions
topogràfiques, de manera que es minimitzi els requeriments de bombeig d’aigua.
En el cas de l’àmbit de les bombes d’impulsió, les dimensions de l’àmbit haurien
de permetre la construcció d’un nou pou d’extracció i de noves infraestructures
hidràuliques que siguin necessàries en un futur.

3.

Accessibilitat: S’ha de garantir una bona accessibilitat per als vehicles, a partir
de carreteres en bon estat.

4.

Factors abiòtics: S’han de minimitzar els impactes sobre els factors abiòtics,
incloent els sòls, la qualitat de l’aire i de l’aigua (tant superficial com subterrània).

5.

Factors biòtics: No es poden generar impactes significatius sobre hàbitats
naturals, sobre la fauna i la vegetació.

6.

Espais naturals protegits: Els àmbits proposats no han de comptar amb figures
de protecció de la XN2000 i han d’evitar, preferentment, espais naturals amb
figures de protecció de la LEN (AANP, ANEI, ARIP).

7.

Àrees de Protecció Territorial i de Riscos: En la mesura del possible, cal evitar
les afectacions per Àrees de Protecció Territorial (APT) i Àrees de Prevenció de
Riscos (APR) d’incendi, esllavissades, erosió i inundació.

8.

Paisatge i usos del sòl: La localització ha de suposar un mínim impacte visual
sobre l’entorn i ha d’evitar preferentment l’afectació de zones que actualment
comptin amb activitats agrícoles o ramaderes.

9.

Patrimoni: La delimitació proposada no pot afectar a béns d'interès patrimonial.

10. Sostenibilitat econòmica: L’àmbit proposat ha de suposar costos econòmics que
siguin proporcionats i assumibles per a l’hisenda municipal.
Estudi d’alternatives
Alternativa 0. Manteniment del planejament vigent
Com s’ha comentat, el planejament vigent no contempla dues de les principals
instal·lacions hidràuliques del municipi: el dipòsit de Santa Llúcia i l’estació Intermitja
de Massanella. El manteniment de la situació actual, per tant, no és desitjable ja que
no es regulen adequadament les característiques que s’han de complir en termes
d’ordenació del sòl rústic ni les mesures ambientals i d’integració paisatgística que cal
implementar.
Document Ambiental Estratègic
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Des d’aquest punt de vista, es descarta l’alternativa 0 perquè no dóna resposta a les
necessitats del municipi.
Alternativa 1. Consolidació de l’actual ubicació de les infraestructures
hidràuliques existents.
Delimitació de dos àmbits amb superficie suficient (1.000 m2) com a sistemes generals
en sòl rústic d’infraestructures i serveis (SG-IS) que permetin incorporar al planejament
vigent les actuals instal·lacions del dipòsit municipal de Santa Llúcia i l’estació
Intermitja de Massanella.
En base als criteris anteriorment establerts, aquesta alternativa seria força favorable:
1.

S’aprofitarien les infraestructures existents. S’eviten els impactes de l’execució
de noves infraestructures en un emplaçament alternatiu i les obres que suposaria
una modificació del traçat de les actuals conduccions d’aigua potable.

2.

Es dimensionarien i localitzarien adequadament els àmbits. Es considera que
els 1.000 m2 establerts són suficients i la situació topogràfica és adequada per tal
de minimitzar els costos energètics de bombeig. El dipòsit actual se situa per
sobre la cota del nucli de Mancor i l’aigua s’hi condueix per gravetat. L’execució en
un futur d’un nou pou i dipòsit a l’estació Intermitja de Massanella podria
incrementar encara més l’eficiència del conjunt del sistema, ja que permetria
reduir el volum d’aigua bombejat fins a Santa Llúcia, provinent de les fonts del
Prat i de Sa Vinyassa.

3.

Accessibilitat: Tots dos emplaçaments tenen un accés adequat.

4.

No es preveuen impactes significatius sobre els factors abiòtics. Malgrat que
el substrat de l’àmbit de l’estació Intermitja de Massanella mostra una elevada
permeabilitat, l’execució de noves instal·lacions no ha de generar problemes de
contaminació que puguin afectar els sòls o les aigües subterrànies. A nivell
quantitatiu, les dades del PHIB indiquen que l’aqüífer compta amb recursos hídrics
suficients.

5.

No es preveuen impactes significatius sobre els factors biòtics. Tant les
actuals instal·lacions com les eventuals instal·lacions futures no suposen cap
impacte sobre la flora o la fauna ni afecten cap hàbitat prioritari de la Directiva
Europea 92/43/CEE.

6.

No s’afecten espais de la Xarxa Natura 2000. Cap dels dos àmbits delimitats
afecta figures de protecció de la XN2000, per bé que sí que afecten categories de
la LEN, tals com ANEI i ARIP. No obstant, com es veurà a continuació, la major
part del sòl rústic del municipi compta amb aquestes figures de protecció, la qual
cosa redueix molt la possibilitat d’alternatives d’ubicació més favorables.

7.

Afectacions per APT de carreteres i APR. Els dos àmbits compten amb una
afectació poc significativa per APT de carreteres que resulten inevitables si s’ha
de garantir un accés adequat. En qualsevol cas, les instal·lacions no ocuparan
aquestes zones de protecció. Per altra banda, el dipòsit de Santa Llúcia compta
amb APR d’incendis, esllavissades i erosió ja que ocupa una zona boscosa amb
fort pendent. En aquest cas, cal incorporar les mesures necessàries per minimitzar
aquests riscos.
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8.

No es generen efectes significatius sobre paisatge o als usos actuals del
sòl: La localització dels dos àmbits suposa un impacte visual mínim i permet
l’aplicació de mesures d’integració paisatgística. Pel que fa als usos, l’àmbit del
dipòsit és una àrea boscosa sense cap interès significatiu quan a la seva
explotació. L’àmbit de l’estació Intermitja de Massanella és una zona de cultiu en
estat d’abandonament degut a la seva escassa capacitat agrològica.

9.

No hi ha afectacions sobre elements patrimonials: Tot i que els àmbits
proposats no afecten cap element catalogat, prop de les bombes d’impulsió hi
trobem el jaciment de les coves de Massanella (MAN-AO11).

10. És econòmicament sostenible: Aquesta alternativa suposa costos econòmics
proporcionats i assumibles per a l’hisenda municipal, ja que es tracta de terrenys
en sòl rústic amb baixos costos d’expropiació.
Altres alternatives:
Com s’ha exposat, l’Alternativa 1 compleix molt satisfactòriament els criteris
ambientals i tècnics necessaris. Malgrat tot, s’ha estudiat la possibilitat d’alternatives
que no afectin espais naturals de la LEN.

Figura 4. Categories del sòl rústic al llarg de la xarxa d’abastiment d’aigua potable. Font:
Elaboració pròpia.

Com s’observa en la Figura 4, la major part de la xarxa d’abastiment transcorre per
espais naturals amb categories ANEI o ARIP amb excepció d’un petit tram central, que
té categoria de sòl agrícola. La localització d’algun dels sistemes generals proposats
en una ubicació alternativa al llarg d’aquest tram suposaria l’afectació de zones
agrícoles actives però, sobretot, la necessitat d’executar majors obres
d’infraestructures sense que això suposi una millora significativa a nivell tècnic.
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Pel que fa a l’afectació per àrees de prevenció de risc (APR), veiem una situació
similar ja que la part occidental de la xarxa d’abastiment està afectada per riscos
d’esllavissada, d’erosió i d’incendis, i a la part central veiem una afectació per riscos
d’inundació.

Figura 5. Àrees de Prevenció de Riscos (APR) al llarg de la xarxa d’abastiment d’aigua
potable. Font: Elaboració pròpia.

Com en el cas dels espais naturals, les ubicacions alternatives que no es veuen
afectades per APR se situen en espais naturals protegits o zones agrícoles actives i no
s’aprofitarien les infraestructures existents. En el cas del dipòsit de Santa Llúcia,
l’afectació per riscos està associada a la seva posició elevada respecte al nucli de
Mancor en una zona boscosa i muntanyosa. Un canvi d’ubicació, per tant, podria
suposar majors costos de bombeig ja que la conducció de l’aigua ja no es produiria per
gravetat.
Per tot l’exposat, es conclou que l’Alternativa 1 és la més adequada en termes de
funcionalitat i sostenibilitat ambiental.
Per contra, es descarten el manteniment de la situació actual (Alternativa 0) o altres
alternatives d’ubicació que resulten poc favorables des d’un punt de vista tècnic i
ambiental.
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2.3 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
La incorporació d’aquestes infraestructures al planejament suposa canvis menors en la
documentació de les NS:
o Normativa: S’incorporen les fitxes dels dos nous sistemes generals, en les quals es
descriuen les característiques, els usos i els paràmetres edificatoris, així com les
mesures ambientals i d’integració paisatgística d’obligat compliment.
o Cartografia: S’incorpora també cartografia d’ordenació dels dos nous Sistemes
Generals d’infraestructures i serveis (SG-IS).

2.4 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
La tramitació de la modificació es troba, en aquest moment, en fase prèvia a
l’aprovació inicial. Per tal que aquesta entri en vigor cal que segueixi la tramitació
administrativa corresponent: aprovació inicial i exposició pública, aprovació provisional
i aprovació definitiva. L’aprovació inicial i la tramitació fins a l’aprovació provisional del
pla corresponen a l’Ajuntament. L’aprovació definitiva correspondrà al Consell Insular
de Mallorca.
Les fases per a la redacció i aprovació de la modificació seran, doncs, les següents:
o Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica ordinària. La documentació de
la modificació juntament amb el present document inicial estratègic serà remesa a
la CMAIB, perquè realitzi les consultes prèvies i determini l'abast de l'estudi
ambiental estratègic.
o Aprovació inicial. La documentació completa del pla serà aprovada inicialment i
posteriorment s’haurà de sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies
hàbils.
o Aprovació provisional. Actualització de la documentació del Pla amb les
modificacions introduïdes arran de les al·legacions i informes de la fase d’exposició
pública i s’aprovarà la documentació provisionalment per remetre-la al CIM.
o Aprovació definitiva: Una vegada feta l’aprovació provisional es prepararà la
documentació apta per a remetre al Consell de Mallorca i que aquest pugui dur a
terme l’Aprovació definitiva.
La modificació puntual de les NS entrarà en vigor una vegada publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears l'acord de la seva aprovació definitiva i les seves Normes
urbanístiques. La seva vigència serà de indefinida, sense perjudici de la seva
modificació.
Una vegada la modificació sigui vigent, serà l’instrument de planejament a l’empara del
qual s’atorgaran les llicències i autoritzacions administratives que siguin preceptives en
l’àmbit de la modificació.
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3. SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI AMBIENT
3.1 LOCALITZACIÓ
Els àmbits que són objecte de la modificació es troben al terme municipal de Mancor
de la Vall, situat en una petita vall envoltada de muntanyes a la zona de contacte entre
la serra de Tramuntana i el Raiguer. Limita a sud i l’est amb el terme de Selva, a l’oest
amb Lloseta i Alaró, i al nord amb Escorca. El nucli principal connecta per carretera
amb Inca, Biniamar i Caimari, i els termes d'Escorca i Selva.
Aquest municipi és un dels més petits de l’illa de Mallorca, amb una extensió de 19,87
km2. La població del municipi a l’any 2020 era de 1.528 habitants, la qual cosa suposa
una densitat de 76,9 hab/km2. Pel que fa als nuclis de població, a part del nucli de
Mancor, el municipi compta amb les antigues alqueries de Biniarroi, Massanella i
Biniatzent.
L’actual dipòsit de regulació d’aigua potable se situa a l’oest del nucli principal de
Mancor, al qual s’accedeix per la pista forestal que du al Puig de Santa Llúcia. Per la
seva banda, les bombes d’impulsió se situen al sud del nucli de Massanella, sobre la
carretera de Mancor a Caimari. La delimitació cadascun dels dos sistemes generals
d’instal·lacions i serveis que es proposen tindria 1.000 m2 de superficie i afectaria la
parcel·la 128 del polígon 3 i la parcel·la 306 del polígon 1, respectivament. Es tracta de
dues parcel·les de titularitat privada en sòl rústic.

FIGURA 6. Localització dels SG-IS proposats
Font: Elaboració pròpia.

3.2 FISIOGRAFIA, GEOLOGIA I LITOLOGIA
Mancor forma part de la unitat de relleu del Raiguer, que com el seu nom indica està
formada per un glacis d’acumulació adossat a la part meridional de la serra de
Tramuntana, amb 100-400 metres d’altura, reblert de materials del Miocè i Quaternari.
El travessen els torrents de la serra en direcció a la basculació del Raiguer, de NO a
SE. Els dos àmbits concrets on es volen delimitar els nous Sistemes Generals, però,
tenen característiques físiques i litològiques molt diferenciades.
El dipòsit municipal, situat als relleus que s’eleven en direcció NO del nucli de Mancor,
a la cara nord del Puig de Santa Llúcia, té un substrat de conglomerats, calcàries i
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argiles de l’Oligocè. Es tracta d’un àmbit amb un relleu força abrupte, amb pendents
que arriben al 26%.
Per la seva banda, les bombes d’impulsió se situen en un àmbit amb relleus més
suaus, on no se supera el 6% de pendent. La litologia de l’àmbit està formada per
dolomies i margues del Triàsic Superior (Retià), que dóna lloc a formacions càrstiques
de rascler i a un escàs desenvolupament dels sòls.

Figura 7. Fisiografia i geologia dels àmbits de la modificació
Font: Elaboració pròpia.

3.3 CLIMATOLOGIA
La situació geogràfica de Mallorca en la Mediterrània occidental condiciona un tipus de
clima que es veu afectat per dos tipus dominants de circulació atmosfèrica: aquella
que prové dels vents de ponent, característica de les latituds mitjanes com la nostra,
amb la seva successió de fronts nuvolosos, i la que prové de la zona subtropical, amb
altes pressions i escasses precipitacions i normalment de caràcter convectiu.
El clima de Mancor de la Vall és Mediterrani de tipus Csa segons la classificació de
Köppen-Geiger. La seva localització a sotavent de la Serra de Tramuntana i la seva
orientació sud, donen lloc a temperatures molt suaus a l’hivern i càlides a l’estiu, amb
precipitacions moderades, amb una aturada durant el període àrid estival, tal i com
s’observa en seu climograma (Figura 8).
Temperatures
Mancor de la Vall registra una temperatura mitjana anual de 16,7ºC. Durant els mesos
d’hivern, les mitjanes se situen entorn dels 9-12ºC, mentre a l’estiu es registren
mitjanes entre 21-25ºC. Les altes temperatures i la forta evapotranspiració durant els
mesos estivals accentuen l’aridesa pròpia dels climes mediterranis, ja que coincideixen
amb l’estació més seca. Els mesos més càlids són el juliol i l’agost, amb una mitjana
de 25,3ºC i màximes mitjanes properes als 30ºC. Les temperatures més baixes es
registren al febrer, amb una mitjana de 9,3ºC i mínimes mitjanes de 6,8ºC. En base a
les temperatures mensuals mitjanes, l’amplitud tèrmica és de només 14ºC; tret
característic dels climes temperats.
Precipitacions
La precipitació mitjana anual és de 485 mm. La distribució d’aquestes precipitacions al
llarg de l’any és molt desigual i mostra una forta estacionalitat. Els valors màxims es
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registren al mes d’octubre (amb 70 mm de mitjana). El segueixen la resta de mesos de
la tardor, que és l’estació més plujosa, seguida de l’hivern i de la primavera. Com s’ha
comentat, la principal característica ve donada per l’aridesa estival, intrínseca del clima
mediterrani. Així, el mínim anual es dóna durant el mes de juliol, amb una mitjana de 6
mm de precipitació.

Figura 8. Climograma de Mancor de la Vall (1982-2012)
Font: https://es.climate-data.org/
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Taula 1. Dades climatològiques de Mancor de la Vall, corresponents al període 1982-2012
Font: https://es.climate-data.org/

Vents
Tot i que no comptem amb mesures sobre la direcció i força dels vents, a les estacions
emprades per al càlcul de les temperatures i precipitacions, podem fer algunes
consideracions derivades de la posició del terme de Mancor dins l’illa de Mallorca.
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Entre els mesos d’abril i octubre, a Mallorca predomina el règim autòcton de l’embat. A
la resta de mesos, la serralada de Tramuntana redistribueix el vent fent que, sobre el
Raiguer i la zona més propera al Pla de Mallorca, hi predominin els vents paral·lels a la
Serra: el NE (gregal) i el SW (llebeig).
Els vents més forts que afecten a la nostra zona són els de mestral (NW). Quan el
mestral bufa damunt la serra de Tramuntana perpendicularment s’accelera als cims de
la serra i cauen cap al Raiguer produint ratxes variables, amb puntes molt intenses.

3.4 CAPACITAT AGROLÒGICA
Aquest apartat de capacitat agrològica s’ha elaborat a partir de les dades recollides al
Pla Territorial Insular de Mallorca i de les DOT. La capacitat agrològica dels sòls
s’estableix en base a dos paràmetres fonamentals: la capacitat de producció del sòl i el
risc de pèrdua d’aquesta capacitat segons el sistema d’explotació emprat.
La capacitat agrològica es divideix en vuit classes integrades en quatre grups:
o Grup 1. Sòls d'alt potencial productiu, en els que és factible aplicar sistemes
d’explotació de conreu permanent o qualsevol altre d’intensitat menor: Classe I-II-III.
o Grup 2. Sòls moderadament productius, permeten sistemes d’explotació que van
des del conreu ocasional fins a la reserva natural: Classe IV.
o Grup 3. Sòls d'aprofitament limitat, apropiats per a la seva explotació amb sistemes
de pasturatge, producció forestal i/o reserva natural, però no per ser sotmesos a
conreu: Classes V-VI-VII.
o Grup 4. Sòls no aptes per al conreu o improductiu, com a màxim són apropiats per
sistemes de pasturatge, producció vegetal o reserva natural: Classe VIII.
Els terrenys on se situa el dipòsit municipal, per les seves condicions topogràfiques i
litològiques formen part de la classe VIII i, per tant, pertanyen al grup de sòls no aptes
per al conreu. En canvi, els terrenys on es vol delimitar el nou SG de l’estació
d’impulsió Intermitja són de classe IV, que correspon a sòls moderadament productius.
Malgrat la topografia del terreny és relativament plana, el substrat calcari i dolomític
dóna lloc a sòls poc desenvolupats i molt pedregosos, amb formacions de rascler.

3.5 HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRANIA
En aquest apartat s’analitzaran els principals trets definidors de la hidrologia
superficial, a l’hora que s’identificaran també les unitats hidrogeològiques afectades,
fent especial atenció al risc de contaminació dels aqüífers.
Hidrologia superficial
Els dos àmbits que són objecte de la modificació drenen cap al torrent de Massanella,
a la capçalera de la conca del torrent de Sant Miquel. L’escolament superficial del
terme es produeix per mitjà de petits torrents en direcció NO-SE.
Pel que fa als dos àmbits concrets, s’ha de dir que les delimitacions proposades no
afecten directament cap curs d’aigua o torrent dels que estan traçats a l’Atles de
Delimitació Geomorfològica de Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes
Balears, elaborat per la Direcció General de Recursos Hídrics.
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Hidrologia subterrània
El dipòsit municipal se situa sobre la massa d’aigua subterrània 18.09M1 Lloseta, que
té una superfície de 34,8 km2 i s’estén entre els municipis de Mancor de la Vall, Selva,
Lloseta i Inca. Es tracta d’un aqüífer poc profund de tipus lliure-captiu en el qual
dominen materials com margues, calcàries i dolomies fissurades. Segons el PHIB,
l’aqüífer presenta un bon estat quantitatiu i qualitatiu, ja que no mostra problemes de
salinitat ni de nitrats i no es detecten substàncies contaminants. L’assignació
d’extraccions per abastiment d’aquest any 2021 és de 850.743 m3. Les bombes
d’impulsió se situen a la massa d’aigua subterrània 18.10M1 Caimari, que té una
superfície de 51,9 km2 i s’estén entre els municipis d’Alaró, Mancor de la Vall, Selva i
Campanet. Aquest aqüífer poc profund també mostra un domini de materials calcaris i
dolomítics, i presenta un bon estat quantitatiu i qualitatiu. L’assignació d’extraccions
per abastiment d’aquest any 2021 és de 223.817 m3.
Contaminació i vulnerabilitat d’aqüífers
En base a les característiques de cada aqüífer, i a partir del mètode DRASTIC, la
Direcció General de Recursos Hídrics elabora una cartografia que estableix diferents
graus de vulnerabilitat per contaminació. Ateses les seves característiques litològiques,
amb materials calcaris i dolomítics molt fracturats, el municipi presenta un risc de
contaminació entre moderat i alt.
La delimitació proposada pel Sistema General destinat al dipòsit municipal es localitza
a una zona amb risc de contaminació d’aqüífers moderada, mentre que les bombes
d’impulsió se situen en una zona d’alta vulnerabilitat.

3.6 RISCOS
Al PTM de Mallorca es delimiten les àrees de prevenció de riscos (APR) d’inundació,
d’esllavissament, d’erosió i d’incendi. En base a la cartografia del pla territorial, l’àmbit
proposat per a la delimitació de les bombes d’impulsió no es troba afectat per cap
d’aquests riscos naturals. En canvi, l’àmbit delimitat pel dipòsit municipal se situa en
una zona forestal de fort pendent i, consegüentment, es veu afectat per APR
d’incendis, d’esllavissades i d’erosió. Cap dels dos àmbits es veu afectat per riscos
d’inundació.

3.7 MEDI BIÒTIC I ESPAIS NATURALS PROTEGITS
Vegetació
Al municipi de Mancor de la Vall hi trobem una vegetació força diversa on hi destaquen
els següents hàbitats de la Directiva Europea 92/43/CEE:
o 9340 Alzinars Quercus ilex i Quercus rotundifolia (Cyclamini balearici-Quercetum ilicis,
Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae)
o 9320 Boscos d'Olea i Ceratonia (Oleo-Ceratonion, fruticedas de Euphorbia dendroid)
o 6220 Prats i erms mediterranis amb gramínies i anuals, basòfils (Thero-Brachypodietea,
Andropogonetum hirto-pubescentis)
o 5330 Matolls termomediterranis i predesèrtics (Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae,
Hypochoerido-Brachypodietum retusi)
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o 3436 Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides)
o 92A0 Boscos de galeria de Salix alba i Populus alba (Rubo ulmifolii-Crataegetum
brevispinae)

Es tracta, principalment, de boscos d’alzinar balear, garrigues i ullastrars que
s’estenen en les àrees més muntanyoses al nord del municipi, i de prats i matollars
termomediterranis en les parts més baixes i de relleu més suau. Al llarg dels torrents,
també hi trobem vegetació de ribera.
Els terrenys afectats per les actuals instal·lacions, així com els del seu entorn
immediat, no compten amb cap hàbitat prioritari dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE.
Les parcel·les on es volen delimitar els sistemes generals estan cobertes únicament
de boscos de pi blanc (en l’àmbit del dipòsit) i d’oliverars abandonats (en l’àmbit de les
bombes d’impulsió). Des d’un punt de vista de la vegetació, per tant, l’interès
naturalístic d’aquest àmbit és nul, per bé que l’estat actual de la vegetació dóna suport
a la flora natural, especialment espècies ruderals, així com a diverses espècies de
fauna.
Flora i fauna
L’àmbit del dipòsit municipal se situa dins la quadrícula (1×1 km) amb codi 998 del
Bioatles de les Illes Balears. En base a aquesta font, les espècies més rellevants de
flora que hi trobem són les següents:
Tàxon (Espècie)

Nom comú

Catalogat

Amenaçat Endèmic

Agave americana

Atzavara

No

No

No

Pistacia lentiscus

Mata, Llentiscle, Llentrisca

No

No

No

Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus

Ginebró, Ginebre, Càdec

No

No

No

Euphorbia dendroides

Lletrera, Lleterassa, Mula

No

No

No

Quercus ilex subsp. ilex

Alzina

No

No

No

Romaní, Romer, Beneit

No

No

No

Herba de Sant Ponç, Llengua de
passarell

No

No

Sí

Asparagus albus

Esparreguera de gat

No

No

No

Ruscus aculeatus

Cirerer de Betlem

Sí

No

No

Urginea maritima

Ceba marina

No

No

No

Olea europaea var. sylvestris

Ullastre, Rabell, Oastre

No

No

No

Pinus halepensis var.
halepensis

Pi blanc, Pi bord

No

No

No

Rhamnus alaternus

Llampúgol, Aladern

Sí

No

No

Rosmarinus officinalis var.
officinalis
Teucrium capitatum subsp.
majoricum

Taula 2. Espècies de flora de la quadrícula 998 (1×1 km)
Font: Bioatles
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Pel que fa a la fauna, només hi figuren la cabra orada (capra hircus) i el coatí (nasua
nasua). Es tracta d’espècies no catalogades, ni amenaçades ni endèmiques.
Pel que fa a l’àmbit de les bombes d’impulsió, aquest se situa dins la quadrícula (1×1
km) amb codi 989 del Bioatles de les Illes Balears. En base a aquesta font, les
espècies més rellevants de flora que hi trobem són les següents:
Tàxon (Espècie)

Nom comú

Catalogat

Amenaçat Endèmic

Aetheorhiza bulbosa subsp.
willkommii

Lleganyova, Calabruix, Pa de
porc

No

No

Sí

Quercus ilex subsp. ilex

Alzina

No

No

No

Myrtus communis

Murta, Murtera, Murtra

Sí

No

No

Arbres singulars

*

No

No

No

Pinus halepensis var.
halepensis

Pi blanc, Pi bord

No

No

No

Ampelodesmos mauritanica

Càrritx, Carcera, Carç, Xirca,
Fenassa, Faió

No

No

No

Gastridium ventricosum

*

No

No

No

Anagallis arvensis

Anagall, Morró , Picapoll, Pic de
gallina, Herba de cadernelles,

No

No

No

Monotropa hypopitys

*

No

Sí

No

Daphne gnidium

Matapoll, Baladre, Tell, Tintorell,
Astruc

No

No

No

Taula 3. Espècies de flora de la quadrícula 989 (1×1 km)
Font: Bioatles

Quan a la fauna, hi trobem aus com el cucui (Cuculus canorus) i el formiguer (Jynx
torquilla), papallones com la Antheraea pernyi, aràcnids com la Agalenatea redii i la
Alopecosa albofasciata i altres espècies com el miriàpode Scolopendra oraniensis i el
mol·lusc Rumina decollata.
Espais Naturals Protegits
Els dos àmbits delimitats per als sistemes generals en sòl rústic compten amb figures
de protecció de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’Espais Naturals i règim urbanístic de
les àrees d’especial protecció de les Illes Balears. Concretament, l’àmbit de les
bombes d’impulsió forma part d’una Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP), mentre
que l’àmbit de les bombes ocupa parcialment una zona ARIP i una Àrea Natural
d’Especial Interès (ANEI).
Pel que fa a les figures de protecció a nivell comunitari (Xarxa Natura 2000), l’àmbit del
dipòsit municipal es troba prop d’una Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA), tot i que
no l’afecta directament (vegeu Figura 9)
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Figura 9. Espais naturals protegits en l’àmbit del SG-IS-02 (Dipòsit Regulador).
Font: Elaboració pròpia.

3.8 USOS DEL SÒL
Els àmbits de la modificació ja compten avui dia amb instal·lacions destinades a la
gestió dels recursos hídrics municipals. L’àmbit delimitat pel dipòsit municipal se situa
en un entorn boscós amb un pendent notable. Es tracta d’una zona que ha patit un
procés d’aforestació de pi blanc en antigues marjades de pedra en sec associades a
activitats agrícoles pretèrites. L’àmbit de les bombes, en canvi, és un camp d’oliveres
en abandonament situat sobre un substrat molt rocós i formes de rascler.

3.9 PAISATGE I BÉNS PATRIMONIALS
Paisatge
Per a l’elaboració d’aquest apartat s’ha fet servir informació procedent de les Directrius
d’Ordenació Territorial (DOT), referent a la qualitat del paisatge. El paisatge pot
considerar-se com una síntesi visual del territori. Cal remarcar que es fa referència al
paisatge entès en termes naturals i ambientals, i per tant, no s’avalua el paisatge
segons els seus valors humans. Els factors més influents són la disposició dels relleus
i els pendents, ja que és a les zones amb major altura i pendent on s’hi mantenen els
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usos naturals. Aquest fet és doblement positiu, tant des del punt de vista del paisatge
intrínsec com de la intervisibilitat.
Mancor de la Vall s’inscriu dins les unitats de paisatge 1 Serra Nord i la Victòria i 8
Raiguer. La major part del terme municipal té una qualitat paisatgística excel·lent o
molt alta, que es correspon amb les zones boscoses amb alta naturalitat i singularitat.
Només les àrees més baixes del municipi, al voltant del nucli principal tenen una
qualitat del paisatge moderada o baixa, a causa de fenòmens de rururbanització que
sovint estan associats una integració inadequada amb l’entorn. Cal assenyalar, però,
que, si bé els criteris utilitzats en les DOT determinen que aquestes zones tenen una
qualitat moderada o baixa, es tracta d’un paisatge agrari força interessant i amb gran
diversitat.
L’àmbit de les bombes d’impulsió s’inscriu en aquest paisatge agrari, que té la
consideració de paisatge de qualitat baixa. Per altra banda, la delimitació del sistema
general del dipòsit municipal té una qualitat del paisatge alta.
Béns patrimonials
El catàleg de patrimoni del municipi es troba actualment en tramitació. La darrera
aprovació inicial data del 15 de gener de 2015. Els àmbits delimitats en la present
modificació no afecten cap dels elements patrimonials identificats en el catàleg. No
obstant, la parcel·la 306 del polígon 1, on s’ubiquen les bombes d’impulsió, compta
amb un jaciment arqueològic: les coves de Massanella (MAN-AO11), situades a poca
distància de l’àmbit delimitat. Per altra banda, el camí d’accés al dipòsit municipal
forma part de la Ruta del Gòtic. Tot i així, la delimitació del sistema general no afecta
el seu entorn de protecció.

3.10 POBLACIÓ
El municipi de Mancor de la Vall, a dia 1 de gener de 2020 tenia 1.528 habitants, 19
habitants més que l’any anterior. Al següent gràfic es representa l’evolució de la
població del municipi des de l’any 1930.

Figura 10. Evolució de la població al municipi de Mancor de la Vall (1930 – 2020)
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT
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L’evolució de la població del municipi és la pròpia de la comarca del Raiguer.
S’observa una constant lenta pèrdua de població des dels anys 30 fins a finals dels
anys 60 amb l’estancament demogràfic, una recuperació a partir de finals dels 80 i un
fort creixement a partir de l’any 2000.
Els efectius poblacionals de Mancor de la Vall varen disminuir en 442 habitants entre
el 1930 i el 1970. Durant el Boom Turístic es va donar a Mallorca un procés d’èxode
cap a les zones costaneres i cap a Palma. A partir de la dècada dels 90, s’inicia una
recuperació que es deu a l’inici de fluxos centrífugs des de Ciutat cap als pobles, això
és, el retorn als pobles de l’interior. Entre el 1981 i el 2020 el creixement de població
fou del 86,3%, passant de 833 habitants als 1.528 actuals. Cal assenyalar que, malgrat
la constant recuperació de població des de principi dels anys 80, fins l’any 2010 no es
superà el número d’habitants registrat al 1930.
El 90,5% dels habitants del municipi viuen al nucli urbà de Mancor de la Vall mentre
que la resta viu en disseminat. Aquesta relació no ha variat significativament en els
darrers anys, ja que al 2010 la proporció era de 89,5% al nucli principal enfront el
10,5% en disseminat. En nombres absoluts, des del 2010 s’ha produït un creixement
de població en disseminat d’11 habitants, mentre que al nucli de Mancor la població ha
augmentat en 232 habitants.

3.11 INFRAESTRUCTURES
Mancor de la Vall té el seu accés principal per la carretera secundària Ma-2112 que
uneix el nucli amb Inca. La resta de la xarxa viària està formada per una sèrie de
camins de menor entitat que uneixen el nucli principal amb la resta de nuclis (Biniaroi,
Massanella i Biniatzent) i amb els nuclis del voltant (camí de Caimari, de Selva, de
Biniamar i Lloseta).
Els dos àmbits de la modificació tenen accés per la xarxa de camins local. Les bombes
d’impulsió se situen sobre el camí de Mancor a Caimari i el dipòsit municipal sobre el
camí de Santa Llúcia. Cap dels dos camins compta amb serveis urbanístics de
sanejament ni amb enllumenat públic. No obstant, els dos enclavaments són punts
clau de la xarxa d’abastiment d’aigua potable.
Segons dades de l’enquesta d’infraestructures i equipaments locals (EIEL), Mancor
s’abasteix principalment de tres pous principals: la font de Biniarroi (MA1210), el pou
de sa Vinyassa (MA1209) i la font del Prat de Massanella (MA1241).
La xarxa principal de distribució compta amb conduccions d’aigua potable que duen
l’aigua d’aquests pous cap al nucli principal de Mancor. El municipi compta amb dos
dipòsits reguladors principals per abastir les puntes de demanda: un primer situat prop
del pou de sa Vinyassa (de 400 m3 de capacitat) i l’altre al puig de Santa Llúcia, allà on
es vol delimitar el nou Sistema General – Dipòsit (amb 250 m3 de capacitat). Prop del
nucli de Massanella es troben les bombes d’impulsió de l’estació Intermitja, que són
objecte de la modificació puntual.
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4. EFECTES PREVISIBLES
Una vegada sintetitzades les principals propostes que es plantegen en aquesta
modificació puntual, així com l’inventari ambiental dels àmbits corresponents, es
passen a detallar les accions que poden generar efectes significatius sobre el medi
ambient i els factors ambientals que es poden veure afectats.

4.1 ACCIONS
Es defineixen les següents actuacions:
o Qualificació de 1.000 m2 com a Sistema General - Dipòsit. Els terrenys objecte
de la delimitació estan situats a 200 metres a l’oest del nucli de Mancor, a la
vessant nord del Puig de Santa Llúcia. Aquest àmbit ja compta amb dipòsit de
regulació d’aigua potable i no es preveu la seva ampliació ni l’execució d’altres
infraestructures. A dia d’avui, aquesta infraestructura no està recollida en el
planejament vigent.
o Qualificació de 1.000 m2 com a Sistema General – Bombes. Els terrenys objecte
de la delimitació estan situats a 150 metres al sud del nucli de Massanella, sobre la
carretera de Mancor a Caimari. Les bombes actuals se situen sobre el marge de la
carretera. La delimitació proposada ha de permetre l’execució d’un nou pou i
d’infraestructures hidràuliques en cas que fossin necessàries en un futur.

4.2 FACTORS AMBIENTALS RELLEVANTS
El llistat de factors ambientals escollits, s’ha extret del document: “Model per a
l’avaluació d’impacte ambiental. Una proposta d’objectivació a les illes Balears”
elaborat per la Conselleria de Medi Ambient i d’Ordenació del Territori del Govern de
les Illes Balears, on es mostra un arbre de factors ambientals.
No s’han elegit tots els factors de l’arbre esmentat sinó, únicament, aquells que poden
veure’s afectats per la modificació.

Aire

Subsistema físic natural

FACTORS AMBIENTALS DIRECTES

Confort sonor diürn
Pols i partícules en
suspensió
Relleu i caràcter
topogràfic
Medi Inert

Terra–sòl
Capacitat agrològica del
sòl
Quantitat del recurs
Aigua
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Drenatge superficial
(inundacions)
Processos

Esllavissament (risc
geològic)
Incendis
Erosió
Vegetació natural

Vegetació

Cultius

Medi biòtic

Subsistema
perceptual

Medi perceptual

Fauna

Espècies i poblacions en
general

Paisatge intrínsec

Qualitat del paisatge

Intervisibilitat

Incidència visual

Recursos
culturals
Usos del sòl
rural

FACTORS AMBIENTALS INDIRECTES

Subsistema
població i
poblament

científico–

Productiu

Patrimoni històrico-artístic
Ús agrícola / ramader

Acceptabilitat social del
projecte
Característiques
Característiques culturals
culturals
Salut i seguretat
Dinàmica poblacional

Moviments immigratoris

Densitat de població

Densitat de població fixa i
flotant

Població
Subsistema
socioeconòmic
Economia

Activitats i relacions
econòmiques

Infraestructura viària
Subsistema
Infraestructures
nuclis i
i serveis
infraestructures
Infraestructura no viària

Activitats econòmiques
afectades
Activitats econòmiques
induïdes
Accessibilitat a la xarxa
viària
Infraestructura hidràulica

Taula 4. Factors ambientals que es poden veure afectats significativament.
Font: Elaboració pròpia a partir del “Model per a l’avaluació d’impacte ambiental. Una proposta
d’objectivació a les illes Balears” de la Conselleria de Medi Ambient i d’Ordenació del Territori
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4.3 DETECCIÓ I DESCRIPCIÓ D’EFECTES AMBIENTALS
Com s’ha apuntat anteriorment, la modificació puntual que es proposa té com a
objectiu principal la incorporació d’infraestructures hidràuliques existents i la seva
regulació com a sistemes generals en sòl rústic.
Per la naturalesa de les accions i la situació actual del sòl, els possibles efectes
negatius es relacionen amb l’eventual execució d’un nou pou d’extracció d’aigua
potable i de noves infraestructures hidràuliques al SG-IS-01 (Estació Intermitja). A
continuació s’exposen els que podrien ser més significatius d’aquestes obres:
o Increment de la pols i partícules en suspensió durant l’execució de les obres
de la infraestructura. Es tracta d’un efecte que es donaria només en fase de
construcció i es deu a la contaminació associada a l’increment de pols a l’aire,
provocat pel moviment de terres, moviment de maquinària, asfaltat. No es preveu
que aquest efecte sigui important, principalment perquè es tracta d’una actuació
molt localitzada.
o Increment de la contaminació acústica durant l’execució de les obres. Durant
la fase d’obres, els renous es deuen a les activitats constructives i al transport de
materials. Un cop en funcionament, les instal·lacions hidràuliques no solen generar
renous significatius.
o Efectes sobre els aqüífers. Els terrenys sobre els quals s’han de disposar les
instal·lacions tenen una alta vulnerabilitat quan a la contaminació d’aqüífers, segons
es desprèn del model DRASTIC de la DGRH. No obstant, el tipus d’activitat que es
proposa no suposa cap risc de contaminació. Per altra banda, l’execució d’un nou
pou d’abastiment suposarà un increment de les extraccions d’aigua potable i una
major pressió sobre l’aqüífer. No obstant l’anterior, cal dir que segons dades del
PHIB, la massa d’aigua subterrània afectada mostra un bon estat quantitatiu i
suficiència de recursos hídrics.
o Efectes sobre el paisatge com a conseqüència de la construcció d’instal·lacions.
Les noves instal·lacions poden generar un cert impacte visual en l’entorn si no es
duen a terme d’una forma adequada que en garanteixi una bona integració
paisatgística. Cal dir, però, que la visibilitat dels àmbit és limitada i la seva qualitat
paisatgística, segons la cartografia de les DOT, és moderada o baixa. L’aplicació de
mesures correctores pot ser una mesura suficient per a pal·liar els efectes no
desitjats sobre la qualitat visual de l’entorn.
o Mobilitat associada tasques de funcionament i manteniment. En cas que
s’executin noves instal·lacions hidràuliques, és previsible que es generi una certa
mobilitat de forma puntual per tasques de funcionament i manteniment. Tot i això,
es tracta d’un efecte que en cap cas pot ser significatiu.
o Possible increment del consum de llum i d’aigua en cas que s’executin noves
instal·lacions. Cal dir, però, que aquest increment no seria significatiu i que
s’aplicaran mesures per a minimitzar-lo.
o Lleugera afectació a la vegetació existent. L’execució de noves instal·lacions pot
donar lloc a la pèrdua de la coberta vegetal o dels arbres on s’ubiquin. Es tindrà en
compte a l’hora de preveure mesures ambientals.
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En relació als efectes anteriors, cal dir que es tracta d’efectes molt puntuals i clarament
assumibles si es tenen en compte el avantatges (i la necessitat) de l’actuació
plantejada, clarament definida pel seu interès general i la millora de les dotacions.
En aquest sentit, quant als seus efectes positius, la modificació suposarà la
incorporació de les actuals infraestructures al planejament i la seva regulació, que
permetrà establir mesures ambientals i d’integració paisatgística adequades i oferir
majors garanties de sostenibilitat. Per altra banda, la delimitació del SG-IS-01 (Estació
Intermitja) pot permetre l’execució de noves infraestructures hidràuliques que donin
resposta a les necessitats actuals i futures.

4.4 EFECTES SOBRE ELS PLANS TERRITORIALS I SECTORIALS
La modificació no té efecte sobre plans sectorials i territorials, atès que es tracta d’una
modificació del planejament urbanístic municipal. En tot cas, la proposta s’adapta a les
disposicions del planejament d’ordre superior i compleix amb allò que preveu el Pla
Territorial Insular de Mallorca, així com els diferents Plans Directors Sectorials que
afecten a l’àmbit.
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5. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES O COMPENSATÒRIES
En aquest apartat s’indiquen les mesures que cal aplicar per tal de prevenir, reduir,
eliminar o compensar els possibles impactes de la modificació:
SG-IS-01 (Estació Intermitja):
o Si s’executen noves instal·lacions s’haurà d’utilitzar maquinària i equips adequats
per a cada feina que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de
renou i emissions de gasos.
o En tots els elements construïts, s’utilitzaran tècniques tradicionals de construcció i
cromatismes que s’integrin adequadament en l’entorn, seguint les condicions
d’estètica i d’integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM.
o Creació d’una pantalla verda en tot el perímetre del recinte, a base d’espècies
vegetals autòctones preferentment existents en l’entorn proper, amb una alçada
mínima de 3 metres i frondositat suficient per tal de minimitzar la intervisibilitat i
disminuir l’impacte acústic.
o Les lluminàries hauran de dirigir la llum cap en terra i complir el que disposa la
norma 44.2 del Pla Territorial de Mallorca, relativa a les mesures contra la
contaminació lumínica.
o Es donarà compliment a l’article 51 de la Llei 10/2019, de canvi climàtic i transició
energètica, segons el qual les noves edificacions en sòl rústic han de cobrir la
totalitat del seu consum elèctric mitjançant generació renovable d’autoconsum.
o Es minimitzarà la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d’aparcament,
aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.
o En la mesura del possible, se soterrarà el cablejat i la resta d’instal·lacions
tècniques.
o En cas que es duguin a terme enjardinaments, aquests utilitzaran espècies de
vegetació autòctona i amb pocs requeriments hídrics.
o En la mesura del possible, conservació dels arbres existents.
o Es recomana la instal·lació de panells fotovoltaics (preferentment situats a terra
en una zona de poc impacte visual) i la construcció d’un aljub per a la recollida i
reutilització de les aigües pluvials per al reg i tasques de neteja.
o Ubicació adequada de les noves construccions i elements que se situaran, en la
mesura del possible, a la màxima distància de l’APT de carreteres.
o Disseny i dimensionat adequat de les instal·lacions, especialment pel que fa a la
seva altura. Les noves construccions tindran les dimensions mínimes per a donar
resposta a les necessitats funcionals.
SG-IS-02 (Dipòsit Regulador):
o En tots els elements construïts, s’utilitzaran tècniques tradicionals de construcció i
cromatismes que s’integrin adequadament en l’entorn, seguint les condicions
d’estètica i d’integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM.
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o Les lluminàries hauran de dirigir la llum cap en terra i complir el que disposa la
norma 44.2 del Pla Territorial de Mallorca, relativa a les mesures contra la
contaminació lumínica.
o Es minimitzarà la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d’aparcament,
aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.
o En la mesura del possible, se soterrarà el cablejat i la resta d’instal·lacions
tècniques.
o Caldrà un adequat manteniment de marjades i estructures de pedra en sec.
o Per a minimitzar els riscos d’erosió i d’esllavissament s’han d’estabilitzar els
talussos mitjançant murs de contenció i conservar la vegetació arbòria existent.
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6. SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA
Per a garantir el compliment de les mesures proposades, al següent quadre s’inclouen
diferents camps d’informació: fase on s’ubica cada mesura, indicador de realització,
és a dir, en què consisteix i quin és el seu objectiu, la freqüència amb la qual s’ha de
comprovar el seu compliment, el valor límit pel qual es considera que no s'estan
complint les mesures correctores i, si s’escau, les accions a emprendre per compensar
l’incompliment.

Disseny

Fase

Mesura

Indicador de realització

Freqüència

Valor límit i accions

Soterrament de
cablejat i
d’instal·lacions
tècniques

Revisar si el projecte
preveu la mesura

Abans de
l’aprovació del
projecte i a l’EIA

L’ajuntament ha de vetllar
pel seu compliment.

Disseny de
l’enllumenat

Revisar si el projecte
preveu mesures per a
contaminació lumínica

Abans de
l’aprovació del
projecte i a l’EIA

L’ajuntament ha de vetllar
pel seu compliment.

Mesures de baix
consum d’energia i
aigua

Revisar que els projectes
compleixen els
requeriments necessaris

Abans de
l’aprovació del
projecte i a l’EIA

L’ajuntament ha de vetllar
pel seu compliment.

Integració
paisatgística i
ambiental

Revisar si el projecte
d’execució preveu la
integració en l’entorn
segons la normativa i
aquest document

Al projecte bàsic i
al projecte definitiu

L’ajuntament ha de vetllar
pel seu compliment.

Funcionament

Execució

Protecció del
confort sonor

Vigilar els nivells de
Comprovació de
generació de renous,
maquinària i dels Límit màxim en dB establert
gasos i pols per part de la equips. Mesures en la legislació per a zones
maquinària i equips
periòdiques durant
habitades.
d’obra
la fase d’execució.

Gestió d’obra

Comprovar que a l’obra
s’inclouen les mesures
tècniques incorporades
als projectes

Comprovar la
correcta execució
del projecte

No es permet
l’incompliment del projecte
d’obra

Gestió de residus
d’obra

Revisió de la gestió dels
residus generats, segons
la normativa d’aplicació.

Comprovar la
correcta execució
del projecte

Els establerts al
planejament sectorial

Compliment de
L’ajuntament haurà de fer
mesures per evitar
complir la normativa
problemes i efectes
durant la fase de
negatius en fase de
funcionament de les
funcionament
instal·lacions

Segons les
mesures
establertes a les
fitxes dels SG-IS

No es permet
l’incompliment de la
normativa legal.

Taula 5. Seguiment de les mesures ambientals.
Font: Elaboració pròpia
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7. CONCLUSIONS
L’objectiu d’aquesta modificació és delimitar dos nous sistemes generals
d’infraestructures i serveis en sòl rústic que permetin incorporar al planejament vigent
dues infraestructures hidràuliques ja existents que són imprescindibles per al municipi
de Mancor de la Vall. Aquesta delimitació ha de permetre la regulació de l’actual
dipòsit regulador de Santa Llúcia i de l’estació de bombeig Intermitja de Massanella, tot
establint-ne les característiques, els usos admesos i els paràmetres edificatoris que cal
complir, així com les mesures ambientals i d’integració paisatgística necessàries.
Els àmbits delimitats resulten adequats des del punt de vista tècnic i ambiental, ja que
no suposen efectes que afectin de forma significativa els factors abiòtics (sòls, aigües
superficials i subterrànies, qualitat de l’aire, morfologia del terreny), biòtics (flora,
fauna, hàbitats prioritaris) o antròpics (patrimoni, paisatge, usos del sòl, economia).
Malgrat s’han estudiat les possibilitats de possibles alternatives d’ubicació, la situació
actual de les instal·lacions s’ha demostrat la més adequada.
La modificació puntual que s’avalua s’ha d’entendre com una modificació menor, atès
que afecta a dos àmbits concrets de reduïda extensió en l’àmbit municipal (ambdós de
1.000 m2). A causa de l’escassa importància dels efectes negatius que se’n deriven, i
que l’objectiu prioritari d’aquesta és la millora de les dotacions del municipi i de la seva
regulació, es considera oportú sol·licitar la subjecció de la modificació a avaluació
ambiental estratègica simplificada.

Per l’Equip Redactor

Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf

Aina Soler Crespí, arquitecta

Palma, 24 de maig de 2021
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