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Núm. R'cg.
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ASSUMPTE: Revisió del PGOU de Palma
En relació amb el vostre escrit i d'acord amb l'article 88 de la Llei 11/2006 de
14 de setembre d'Avaluacions d'impacte ambientals i Avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, adjunt us remet:
•

Informe tècnic

•

Informe jurídic

•

Document de referència

•

Informes rebuts d'altres adminisLracions en la fase prèvia de consultes.

Palma, 13 de novembre de 2015
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Emissor: CMAIB/ar
Document: ofici
N° Exp: 227E/2014 AAE-AFG

\0
Q.

NOV.

Entrada núm.
Doc. núm. -"2

Àrea d'Urbanisme i Habitatge

()

24

Data

M

Ajuntament de Palma

de Palma

R e g is tre Ge
neral
OAC Avingudes

Conselleria de Medi Ambient , Agricultura i Pesca
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

Jo
2.51\0. 4.

l

les Illes

Govern

Comissió de Medi Am

:227E/2014
Emissor: CMAIB/PAB
Document: informe

j urídic per a l'elaboració del document de

deia

d'Ordenació de Palma de Mallorca.
El cap del D

ent d'avaluacions am
ha

brent de les Illes

JU

de data 19

d'octubre de 2015

14

de

setemb

d

ambien

uaclons

am

ental

I

uacions

ears (en davant Llei 11/2006, d'AlA i

ou la determinació de l'amplitud, abast i nivell
es i al

Iques

detall
blic
alitats

s assenyalen els criteris ambientals i es
I

ació pública i consulta.

d'in

1.

del

de la Llei 11/2006,

d'im

s'identifiquen a les administracions pú
In

.

per a l'el

3 de I

ues de les 11

, en el qual s'i

i els informes emesos per les

es, ha de servir de

nCla previst a I

n informe
at I1 de la

e tècnic de la cap de N

mmistracions públiques
ment de

Medi

la Com"

·Iicitat verbalment l'emissió d

¡c, que juntament amb l'in

B

en

la actualitat I

nació urban

Pla aprovat defini
de

ent pel

'ó d

ni

Mallorca en

'unt de normes urban
d'aquest re

data

documentació

153 de 2

10;2010).

ebrada el 22 de febrer

d'in
clrcu

ques en el text

t i i

text que

Així
I

lia la

el compliment

es.

U se si ua a l'Acord de la Junta

sessió

que l'Ajuntament

4 de setembre de 200

com s'indica a la docu men

(BalB núm.

Mallorca en

es va dur a terme per acord del

a defin

ns Im

Mallorca es

condicionada al

havia de recollir un
de

I Insular

bre de 1

I

ca de Palma

formular
cies que

de la RevisIó del

l'Inici del p

Govern de 6 d'octubre de 2010
b posteriori

laJunta de

2012 va

ar obrir un
revisió.

En data 26 de setembre de 2013, la Junta de Govern va
rectrius

00

el Gremi de Corredors,

e

ments, observacions o altres

n o poguessin afectar a

del Ple el Document de

en

. ues d

aeio, que

07009 Palma.

TeL9711766 66Fax 971177311

,

''

forma general

I

que es pretenen dur a terme en

. ues d'actu

ies

la Revisió del PGOU.
El

d

u

eixos

1
2.

en quatre

de la ciutat es

urban

nCI

fonamentats en una

rectors:

tat
potenciació

la sostenibilitat del

ioambien

a

model territorial

3.
tecnol
4.
2.

19 de desem

issió
d'U

Ica, d

monl

cultu

Medi

Ambient

anisme i Habi

85

cie

de la

de

les

Llei

11

501

)

té en

a a la

del

Regidor

.

T

ma pel qual es

'ca d'acord amb

ambiental

d'AlA i

,

us, la

cs.

Illes

de l'Ajuntament de

pi
3.

.
.
I pal

de 2014 (RE CAMAiT núm.

iniciar el procediment d'avaluació
I

sectors produ

a i la inn

potenciació dels valors
data

econ

i s'adjunta

I

ç

del

preliminar.
data

27

d'abril de

2015

(

CAMAiT núm.

. a l'ajuntament de Palma pel qual sol·11

12935)

la certi

la CMAIB remet
. ó del

de la corporació que indiquI el moment al qual es va iniciar el procediment
am lenta/. (
rel
4.

rcular del con

a la un
data

en

22

.

2

de

de maig de

2015

'cultu

ler d

(

Medi Ambient i

201 S.

CAMAiT núm

18892

i

es necessari atendre al requeriment de I

5.

data

il

per la qual

de m .

I

762)

ja que la data

ambien

d'entrada a la CMAIB de la sol·licitud d'inici de la trami
bre, d'avaluacions am

núm

t d'urbanisme pel qual comunica que no

a a la CMAIB escrit

22/12/2014,

rritori

d'aplicació la Llei

am

21/2013,

tal
de

9

I

4 de juny

la CMAIB consu

de

2015

a les

d'acord amb I
ents

cie

19

de la Llei

ministracions publiques

Direcció General de Recursos Hídrics
Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic:
-./

Servei de Planificació

-./

Servei de Gestió Forestal i

-./

Servei de Protecció

-./

Servei de Residus i Sòls Contaminats

del sòl

Servei de Re Forma i Desenvolupament Rural de la Direcció General de Medi Rural i Marí
Direcció General de
Direcció General d'Ordenació de Territori
-./

Servei de Costes i Litoral

-./

Ordenació del Territori

de

000

68

Direcció General

i Habitatge

EMAYA
Direcció General de Turisme
Direccíó General d'Indústria i
Direccíó General
Consell de Mallorca

../

n"n::",-"n;PM d'Urbanisme i Te n'i co ri

../

Direcció Insular de Carreteres

../

Direcció insular de Cultura i Patrimoni

../

Direcció Insular de Medi Ambiem
del Govern

Demarcació de Costes
AENA
DireccIó General d'Aviació Civil

6.

En data
en

deju ny

núm. 957) té

núm. 23270 i

2015 (RE

a la CMAIB l'informe

d'Indústria

la Di rec F

Energiadedia 22/06/2015
Descripció de la Revisió del

U de Palma.

Segons s'indicaa la documen
d

i a l'informe

IC

de la C

Bdedia19

15,

"L'informe de sostenibilítat ambiental preliminar incorpora una sèrie de propostes d'actuacIó
f/uita contra el canvi Cllmatle,

protecció mediambiental (protecció de la naturalesa i la
protecció de la

i la qualitat

J.

Incor!Jora

una sèrie de

propostes fJPMPvrdc Ap hrnrprriñ hrJic
El títol 6,

generals

i lluita contra el canvi climàtic, incorpora tota una sèrie

mesures sobre la qualitat atmosfèrica, la qualitat acústica i vibracions, l'eficiència
hídrica, els residus sòlids, la integració Daisat'l/stica i ambiental i

ambiental

la qualitat
el Drocés de

construcció.
d'ordenació territorial. L'alternativa

El t/tol 7 analitza les diferents
escollida és la 3, seg.ons la

es recullen

de participació
nrnlTlNTln

les propostes

i a més s'afegeixen propostes de protecció mediambiental,

paisatglstica, propostes generals d'ef¡cièncicl energètica i lluita contra el canvi

aix/ com una proposta de model territorial que es defineix a continuació:
Delimitació

nue/is urbans tradicionals de Palma i creació de les Àrees de rè'lim eSDecia/ de

protecció arquitectònica i ambiental

a

la rp/1a/"nn
i renovació urbanes a

Delimitació de les àrees subjectes a
través del manteniment d'un

especial de

dotació d'una normativa

zones F adaptades a cadascuna de les situacions de les edificacions per parcef.la.
eixos dvico-comercials" Se'n proposen 7

o

';'

de nova estructura dels usos dotacionals d'equipaments. Amb /a finalitat de pal.liar les
estructura d1usos el
d'usos en els

definició del

proposa una nova

tres accions fonamentals:

o

Flexibilització i coexistència

o

Esgotament de l'edificabilitat donada pel Pla.

o

La incorporació de ¡IÚS d'habitatge protegit en règim de lloguer.

Nova regulació

usos en els

la Revisió

industrials o

Pla

la mateixa

La

serveis. Les zones "M" d'ús

és la de regular l'ordenació de les

la intensitat d'ús

de les actuals zones M.

i els usos

El sòl de creixement en sectors de
o

diversos usos compatibles dins

urbanitzable:

La proposta de la Revisió

PGOU de nou

de

sectors de

zones existents,

industrial-serveis es realitza com a
urbanitzable IJrO'lramat de Ses

Creueta.
o

Els sectors de sòl
..

són:

d'ús
Son Pardo

OL

li

02. SUR_2401 Son

"

03. SUR...2402 Can Fontet II

"

04.

"

05. SUR_5901 SOI1 Ametler

d'ús predominant residencial

..
li

Cas Pastor

06 .

1 Son Güells

07.

1 Son

Resum de la proposta de creixement de sòl

d'ús

o

Nombre màxim

o

SulJerf{cie de creixement en Àrees de Creixement No Vinculat (CNV): segons el PTI la

5.267, dels quals 3.687 són lliures i 1.580 són Vpo.
creixement és

1998 és de
1

21

ha. La

consumida

6910 ha

cosa

fa un total de 1

romanent sobre el creixement màxim

al màxim

creixement del Sòl urbanitzable d'ús residencial es realitza sobre els sectors
en el PTlt\1 com a àrees de desenvolupament urbà,
que es
l'únic creixement

sòl classificats

7)9980 Ha del sector de SOll

sobre una Àrea de Transició de creixement, sent aquest
el Sòl rústic.
segolls el PTlla superficie

reconversió

de creixement en

o

PGOU de

residencial prOPosat és de

ha. La

el creixement al sector de

ha. La

màxima de creixement en ART és de

urbanitzable residencial de Son Pardo, inclòs en l'ART 11.3 Reconversió

la Via de

Cintura de Palma.
residencial o tur/stic. En total, del Sòl urbanitzable
PGOU de 1998, la proposta de la
,
Es proposa una superficie de sòl urbanitzable

com a rústic en
industrial-serveis

proposats són: Son Toel/s, Can Fontet I, Xon Ximelis, Son

Sud, Ses

Son

Carcias Vell) Sa Creueta, Sa Tàpia Nova i Ses Calafates Nord (aquesta és l'única superfi'cie de sòl
UWOIlU:uu,,,

d'ús

es realitza

sòl rústic).
fa Platja de Palma) incorporant

de reforma

Ses
Delimitació de les diferents categories de sòl rústic. S'incorporen

sectors de sòl

Son Carcias Nou) Torre redona
diferents

del PTt,

següents subcategories:
AlA-I: AIAC

AIA-C 40,

100 i AIA-I_ O.

SRC: SRC 14. SRC 40. SRC_ 100 i
ruralso' la Revisió
de 1998 per a les àrees

l'ordenació existent al PGOU
limitada

nucli rural (PL -NR) i

per

a Zones

(ZRE) a desenvolupar mitjançant pla especial,

com a àrees incloses en el Sòl rústic.
Protecció

la

les zones rurals del Molinar i de Son

dels quals es farà

un pla especial.
Sistema

comunitaris. Entre

propostes es destina a residència de la

es reserva una superfície d'uns
esportiu en la platja

d'equipaments comercials enfront
l'antic

50.000 m2 a gran centre

Palma, s'incorpora el Pa/au de Congressos, es proposa un sistema
Mercapalma, es proposa un institut a Son

de GESA com a centre administratiu

, es

una biblioteca

es

i l'antic parc

Sitjar com a SC d'ús
El sistema dotacional.

de connectors

d'espais lliures. S'inclou una

ambientals (8) i de

l'àmbit del

Es

bosc de
El sistema

de Mobilitat

Les infraestructures de transport i comunicacions.

les propostes del PDS

Carreteres. S'inclou una proposta de millora dels accessos
de vies urbanes de

Palma, aix/ com de millora d'accessibilitat a sectors o nuc/is
circumval·lació i de connexions amb

Es

Es

municipals

nous

viària ciclable de caràcter supramunicipal i municipal. La
al PDS de Transports de

Revisió del PGOU
línia de metro fins al
Es defineix l'organització

la

!lles Balears. Es preveu la prolongació

així com un nou traçat del tramvia Badia

Palma.

de la

sistema

distribució de
xarxa de sanejament, infraestructura de recollida
residus

urbans).
al port de Palma,

S'inclou una proposta

tal d'integrar la ciutat

la mar.

Adaptació a la Llei de Costes.
orr'UH'rlfl

del
Jonquet, es revisa el

del sòl i del medi ambient.
.
urban/stic i arquitectònic (es delimita el nucli d'EI

d'edificis i elements d'interès històric, art/stic, arquitectònic i

Es preveu la regulació dels usos tUrlstics i zones
un nou recinte

la

Pa/ma. Es

el turisme de reunions i congressos Juntament

el Palau de

En relació al turisme rural> es proposa que Palma incorpori com a producte d'ecoturisme
xlVew{J de Cabrera i a la Serra de Tramuntana ".

Ml

Consideracions jurídiques

1.

A la vista de la

m

iniciar la tramitació am
d

tal d

rd amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre,

uacions sol·licitant consultes a les administracions públiques

(art. 1 9 ) ,
1

de l'expedient sembla que en un prinCipi es va

1

ic

segons s'indica a l'informe

2015 (

determinar

5), I,

men t:

present

la

de N

'at II

s'emet coma document de referèncicl

abast i nivell de la informació que ha de constar a l'informe de sostenibilítat

arnbiental d'acord amb l'article 88 de la Llei 11/2006, aix{ com l'article 16 de la Llei 6/2009. de 29
de mesures ambientals per

a I
Palma de dia 11
22

lent

que com

les inversions i ¡-activitat econòmica de les Illes

a mínim haurà de contenir els

(..
del

maig de 2015 (

2015) que indica que no

'dor d'U

Isme

CAMAiT núm. 1

'ó l'exigència

l'Ajuntament de
núm,
ce

de
de

',

procediment

mpció d'inici que preveu

pla, perquè

l'apartat quart in fine de la circular del
Territori de 20/04/2015, sols

licaria en el cas

prèvies a d'inicI

2014,

que no s'han donat en aauest cas,

21

la

ca

procediment

pla

desembre de

de dia 12

que dins el
o

a

iment substantiu d'adopció o

el

otor

presen

davant

substantiu, juntament amb la documentació

a per la l

una

tal

sol·liCltud

'n fet

que

013 sol,licitud d'inici de l'avaluació ambiental

inària

aprovacIó

j Ambient i

I d'Agricultura,

consu

18

iniciat el

i valorar el moment en que

, Municipal on es

d'inici

l'avaluació

'sl

sol· licitud d'inici de I

sectorial,
in
ment inicial

a de l'esborrany del pla o DrOQTama i

L'Ajuntament de Palma

tar davant a l'òrgan ambl
u

escrit de

'a el dia 22 de

ordin

d esembre de 2014 (RE

l'òrgan

núm, 1339).

s s'Indica al capítol 2. El procés de

'pació ciutadana previ a l'Avanç

'ament del document anomenat" ¡SA preliminar setembre

14», l'inici

de la Revisió del PGOU se situa en l'Acord de laJunta de Govern de

6 d'octubre de 2010, i no consta en
c onsultes prèvies o I
amb la
4

l'
en

'ó de I

documentació que s'h
ç.

novembre de 2015 (apartat cinquè 2 I 3c)
'ca abans

6, d'aco

ació a la Llei 11!2

de

Itura i

bient,

rcular del conseller de

uació ambiental

realitzat

tend

iniciat

trada en vigor de la Llei 21/2013

I

e 18: ( ) quan el

amb el previst l'

. . .

d'inici de l'avaluació ambiental estratègica davant l'òrgan substantiu)
per la
casos en què el

i la documentació ambiental estratègica.
s'entendrà iniciat el procediment

el promotor

quan l'òrgan competent

els

acord que aDrovi

anteriors.

S

ns consta

la documentació l'inici

a

.

procés de

ó del PGOU se

situa en l'Acord de la Junta de Govern de 6 d'octubre de 2010, per la qual cosa
II

d

L

11/2006,

I

el

uacions ambi
revisió del
concret la Llei 11
uaclons am
q ue eIs p

iment d

reVISions, que p
compleixin les dos

ó ambiental

'ca previst a la

uacions d'imDacte ambien

serem
s estratègiques
U de Palma es tram

006, de 14 de setemb

Illes Balears,
d

rd amb la Llei autonòmica, en

d'avaluacions d'im

a

plans i
in afectar signi

uació ambiental
com
t al

ambie

que preveu (art. 16)

s estratègiques de les Illes B
es su

gen

u

'ca són, amb

seves modificacions i
i ambient i que es

,

b)

_ue les elabori

O

mini

aprovI una

Que la seva elaboració

pública,
'da per una d'

I

o

'ció

amentaria o Der acord del
tra band

l'informe de sostenibill

ambiental ha de contenir, com a

mlnim, la informació que es detalla a l'article 87 de la Llei 11/2006 d
modificat

l'article 16 de la Llei

mesures ambi

2009, de 17 de novem

inversions i líactivitat eco

per impu

mica a les Illes

En concret:
Un

principals

suficient del contingut, dels

o programa I

les relacions amb altres
b) Els

la situació actual

evolució en cas

no

medi ambient I la seva

pla o programa.

c) Les

poden

zones

bientals de

existent que sigUI

per al pla o

programa, inCloent-hi, en concret, els problemes relacionats amb qualsevol zona
d'Importància mediambiental

conformitat

, corn les zones

amb les directives 79/409/CEE I 92/43/CEE,
mbiental fixats en els
o autonòmic que tinguin
manera en que aquests objectius i qualsevol

Internacional,

amb el pla o programa i la
mediambiental s'han tingut en

compte durant la seva elaboració,
f) Els

incloent-hi

corn la

la Aora, la terra, l'aigua, l'
el patrimoni cultural I la interrelació entre

el patrimoni
elements,
SinèrgICS

els efectes

í temporals,
Les mesures

prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible,

compensar qualsevol

important en el medi ambient

l'aplicació del

o programa,
motius de la
es va realitzar l'
recaptar la in
La selecclo de les alternatives en cas

coneixements I

tecnològiques inclourà un resum de l'estat de l'art de cada una i .
l'
i) Un

resoecte de

millors

la viabilitat econòmica de
reduir, pal·

en cada cas.
alternatives
els efectes

mesures
del pla o

','

UI

j) Una descripció de les mesures previstes per a la supervisió de conformitat amb
l'article 93 d'aquesta llei.
k) Un annex d'incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat pel pla en
qüestió, prevegi els efectes que produirà el desenvolupament del pla i defineixi les
mesures protectores, correctores o compensatòries d'aquests efectes.
I) Un mapa de riscos naturals de l'àmbit objecte d'ordenació només pels instruments
d'ordenació d'actuacions d'urbanització.
m) Un estudi acústic en el seu àmbit d'ordenació que permeti avaluar-ne l'impacte
acústic i adoptar les mesures adequades per reduir-lo només pels instruments de
planejament urbanístic o territorial, llevat del cas que

hi

hagi plans acústics

municipals.
n) Un resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut dels apartats
anteriors.

2. Informació pública
A més, pel que fa a les modalitats d'informació pública al fet que han de

sotmetre's tant la documentació relativa a la Revisió del PGOU de Palma com
l'informe de sostenibilitat ambiental (ISA), s'haurà de dur a terme mitjançant
anunci en el BOIB, en un dels diaris de major circulació de la illa de Mallorca
per un termini mínim d'informació pública de 45 dies i que, igualment, haurà
de consultar pel mateix termini a les Administracions Públiques afectades i al

"públic interessat", d'acord amb l'article 89 de la Llei 11/2006, així com haurà
de consultar al mateix òrgan ambiental, dins d'aquest termini.
Les Administracions Públiques afectades que s'han de consultar durant el
tràmit d'informació pública són les indicades en l'informe tècnic de la CMAIB
de 19 d'octubre de 2015.
I

finalment, en referència al públic interessat, és considera com a tal a:

organitzacions ecologistes en l'àmbit de les Illes Balears que tinguin acreditada
e n els seus estatuts la protecció del medi ambient amb GOS anys legalment
c onstituïda. (GOB, etc.), i associacions de veïns que es puguin veure afectats,
si és el cas.
És tot el que s'ha d'informar des del punt de vista jurídic, tret de millor opinió
fonamentada en dret.
novembre de 2015
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uesta proposta, així com a que es man
14)

març, contra la

, de 16

la Llei

de

, També haurà de
14,
9

22

,.

r

0<Ffi
16)

A l'ISA

an d'inclou

indicadors

ls

imperatiu I

tam

ambientals

els cn

es,
per

de sosteni

us am

concretar

per la qu

(art. 88.3 In fi

recclo lJen

per l'òrgan promotor amb la col·laboració de
.
imàtic i Ed
Ambien
,a la vista de I

de canvi

a Local 21, la carta de

borg i els compromisos d

17)

hau

d

es destin

(

18)

l'estadi Lluís

arir en l'ISA com queda quall
'na 235

l'

iminar).

En el Subtítol 6.2 de l'

02, dels

en la

preliminar es

indicadors de sostenibilitat del sistema, de la petjada ecol
per a la consecució

benestar

mic d

l'objectiu de comp

'nar el

amb una disminució de la petjada

h

ecològica del mUniCipI.

considera que l'

s'aplicaran

uestes mesures i en quin

recoll

mateix s'hau

rel

'ca i dèficit

Es descriuen una sèrie de "mesures

ògic i del concepte de
sostenib

tjar I a què

hau

concretar cóm

de la norm

quedaran
secció 03 en

de fer per a
ty.

conceote de

3.
En la documentació p

la qual cosa es
mateixa.

neix com quedarà reA

i

quedar

, hi ha una

lits en la m

contra el canvi climàtic,

de recollir I

IB núm. núm.

,de 21

tenen

4)

J

s'hau

Revisió

rústic que
en el

Aquestes

I PGOU
na diferència

que hi h

d'incorporar l'explicació dels motius

implicacions ambientals associades.
muniCIpi

m s'ha esmentat anteriorment,
del

de 2015).

la qual cosa la matriu de la

restrictiva. En cas

a la matriu del
del canvi i

m '

¡nacions que

de mínim
ser m

ert en l'Acord d'aprovació

nent matriu d'orden

de complir les

n

i lluita

'ons del Pla de reconversió Integral de la Platja de

3) S'ha de presentar la
hau

d>eficiència

Propostes

del planejament.

amb prescri

Palma (

que es considera que han

recull una sèrie de mesures correctores que s'hauran

2) La revisió del PGOU
ni

la revisió en la

que s'exposen a continuació.

a la norm

d

da la proposta

d

1) El Titol 6 de ¡'ISA preliminar,
d'i

la n

a no s'ha presentat I

RN de la
PGOU de Palma

rra

dins l'àmbit

esment, que d'acord amb

Tramuntana.

00

in

"

Li
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!FtNfl
tlffi{
21.2

, dins I

ia am

i activitats correspon
materla, els quals han
in

rme

a

natu

bit terntorial d

a qualsevol pla o projecte o la

torització, la llicència

resoldre,

a la conservació

maig,

la Llei

òrgans competents per raó

sol·licitar amb
en

Fò

matèna

natu

d

amb l'article 18 de la Llei 42/2007, de 13

Es recorda que d

de desembre) del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quan
d'ordenació territorial i u

tstica, existents resultin co

Plans d'OrdenacIó de
Mentre no es d

i a terme aquesta

1)

deliml
2) S'hau

de la

. 2

aradament i a una

de contaminació d

riscs a les zones u

a aquests.
ls

re aquests instruments.
es 41 i

de justificar el compliment d

la

ictoris amb

aptació, les determinacions

prevalent

hauran de realitzar plànols

instruments

s'hauran d'ad

rsos Natu

PORNs s'aplicaran, en tot
5) S'hau

la

1

uada per a
bé s'han d'estudiar i

üífers.

anes, en el seu cas.

de presentar un plànol on q

els

in

etres

protecció dels pous d'abastiment"urbà.
3)

plànol
llegenda.

. ó del m

4) En el pi
la

plànols di

recomana el

públic hidràulic,

i ambient,

r a les APR i

2 no q
na 152

a

con

ten

rents

a l'afecció al domini

i per als espais naturals p
de la

el

document ambiental.

ents en la

I

at que

TamDOC

ts.
enta en

no s'ha dibuixat

l'AREj56-01 Colònia de Son Rullan.
5) S'hau

d'ubicar en un plànol els sectors desclaSSI

pàgina 2
6) El pi

del document am' .
8 de mobilitat urbana sostenible resulta con

plànols de més
sectorial

I de les obres previstes en la

carreteres de Mallo

rodada

r municipal i

D'acord amb els
contaminació acú
S'hauran

enumerats en la

delim

s. S'hau

d'aportar

I del Pla director

així com de

ra vi

carrils blei.

es 6.3 i 21 de la Llei 1/2007, de 16 de m
ca de les II
tam

Bai

s'han de

m

de renou.

les

a llei).
5.
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_':,1,

II

' :),Jm
S'haurà d'aportar un

que compleixi

d

amb el contingut

corn amb els

lert en l'article

cies 31,46,

1) D

J

i 48 del Pla territorial de Mallorca .

rd amb I

. 2 de la Llei 11/2006, s'han consultat les següents

ministraclons:
Dirección
Ministerio de

puertos y N

ridad de

mento. Dirección Gen

de AVlacrón

ï.

nsell de Mallorca. Departament de Medi Ambient.
Consell de M
I de M

lorca. Departament d'U

isme i Territori.

lorca. Departament d'Urbanisme i Territori. Direcció insular

nsell de Mal

Itu

Cia

Direcció insular de

moni

Esports.

monl.

EMAYA.
Direcció gen

d'Arquitectura i H

Conselleria d'

nomia i

ergla.

tat.

Departament

IC.

DireCCió

d'I ndústria

enació e

leria

r¡sme

I

Esports.

rlsme.

.. general de

Delegació del
Direcció gene

de Transports.

ABAQUA.
Demarcació
de

Medi

Ru

de

Marí.

Reforma

ent Agrari.
recció

d

enació

d

ació

·tori. Servei de

i Litoral.
del TerritOri i

ri. Servei d

Urban isme.
Direcció

del

de Recursos Hi"drics. Departament de

ml

Hidràulic.
Departament de Medi Natural.

i de Gestió Fo

Departament de Medi Natural.

rvei de PlanificaCió.

t de Medi Natu

es.

Protecció d'

Departament d'

I

2) A data d'avui s'han rebut les

i Protecció del

Canvi Clim

I

Junta

ents

de Residus.
'a de tots

informes rebu
.

de G

de l'in
Revisió del PGOU

'ó del Sòl.

ó Forestal

principals conclusions

rme són les següents:
Pa/ma

o

86
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«Atesa I a resta d

pla proposat i la

de l'entorn, les

documentació consu

al risc d'incendi forestal i

s'informa el

la gestió forestal.
i)

De cara

ambiental

els objectius de

qualsevol

pla proposat, convé especificar que, en el cas que
contigua o interior a zona amb

forestal, seran d'obi

següents mesures, de cara a

compliment

la seguretat dels bens i persones ubicades en

i a minimitzar el risc d'incendi.

la zona

conformitat amb el Decret 1

de 5 d'octu

continuació:
faixa de
separant la zona edificada de la
distancia entre peus mínim 8 m

vegetal
b)

alçada; matol

cobertura in

L'execució

la franja d

de

r al 30
és

a

etectes

I

de

d'incendis forestals de la vivenda. Per tant, la necessitat de
de reducció

combustible

sobre terreny
ni una pèrdua

caràcter
c)

La zona edificada ha de disposar preferentment de dues vies d'accés
a 20 m,

alternatives i en cas contrari, SI el vial d'accés es
haurà de

d'un fons de sac

perquè

donar la volta els

vehicles en cas d
d)

A les zones d'alt riSC d'incendi

al Decret 1 25/2007, de 5

serà necessari que la zona edificada
hidrant exterior

amb almenys un
utilització

normalitzat per a la seva

serveis d'extinció d'incendis. Aquest podrà substituir I

d'un dipòsit

d'aigua per a una primera situació
e)

Manteniment de

mesures de

actuacions
el

hauran de tenir un manteniment

de les

seves
són especialment priontànes a
zones ZAR, APR o en aquelles parcel,les d'urbanitzacions que limiten arnb
forestals amb elevada
vulnerables a raó
incendi forestal
iii)

combustible

que resulten més

de l'eix

oropagació d'un

la plena alineació
es pugui donar.

que fa a totes les

les dins de
per vegetaClo

i restin

generen una situació de risc que
les parcel·les
es recomana que I
de seguretat,

pel que fa a l'execució de mesures de seguretat,

untament en gat'anteixi de forma
inució del

etc.)
un

que cal establir, a través
I

en un

en cas de no

es faci càrrec subsidiàriament
del

de forrna directa o a través
prevenció

Revisió del PGOU de

el compliment

la eliminació
cobrament al

forestals
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\
Tor i ¡'existènCia de la

de

5

les

l' .

de
la

caracteritzar
v)

Per

banda, de conformitat amb el Decret 41
el Pla especial per fer front al risc d' .
hauran de

en col·laboració amb

urban

normes haurien de fer menció a que

I executar Plans d'Autoprotecció en l'àmbit de
ment vulnerables."

nuclis de població aïllada

b) Direcció

neral de

nsme. Servei

valoració dels

ic L'in

de la seva competència

rme

a

una d

conclou el

I

informe, per

la

de poder

a la normativa turística
la normativa sectorial turística en els termes
de les conclusions del orocés de
canvis normatius
Palma.
la planta

iments

postenor, i justificar

zones

en

moment

que no s'hi produeix

si escau, el grau de maduresa de les

del POOT. Convé a
zones turístiques a I

77 de la Llei

Turisme I

necessitats de reconversió a banda de Platja de Palma.
de ciutat

analitzar la implantació dels

allotjaments turístiCS
establir.

així com la definició

el prinCipi

vi) Cal desenvolupar la regulaCIÓ de l'us tunstlc I

exclusiu

dels establiments d'allotjament turístic.
vii) Convé

aclarir

d'agregació

la

possibilitat

de

transferència

d'edificabilitat

·les discontínues per a la implantació

en

els

casos

d'establiments

turístics,
tenir

de volumetria

realitzat obres a l'emDara de la

només d'aquells establiments tunstlcs que
disposició add

quarta
de I

canviat d'ús a I

no

també

la Llei 8/2012
78.

Cal que es revisi la regulació de l'ús turístic a sòl
x)

dades

actualitzar

als instruments

planificació

l'estratègia

turística en vigor."

c)

rvei

de Plan

cació

del M

Natural.

n

té les següents

conclusions:

H[ ]
. . .

el LlC ES5310042-Avenc d'en Corbera va ser
I de govern

l'Acord

R(}visíó del PGOU de Palma

o

8

ZEC

d'especial

27/03/2015 (BOIB 44, de

14 de 22

fr=:Jjl

1m)
%
28/03/2015), mentre que els LlC ESl 0080-Puigpunyent i ES0000083-Cabrera van ser
ZEC m

15 (BOIB núm.

govern
alfanumèric.

i cartografia de la Revisió del PGOU

t

. .

espais (el lIC

d

denominació
mantenen I

Per tant,

la

diferent

Palma haurien de
Xorrigo

I

la ZEPA de

mateixa definició).

] seria

concretament

que en la Revisió del PGOU

l'adaptació del PGOU als texts normatius
PORN de

Decret 1431/1992, de 27 de novembre (BOE nLlm 42,
1993).

de 1
PRUG

de

Cabrera:

B

d'1

Decret

núm.

de

11
l'Arxi

Natura 2000

Cabrera: Decret

maig (BOIB núm.

de 27/05/2015).

PORN

Tramuntana: Decret 1

la Serra

15, de 22 de

de 16 de març (BOIB núm.

54 ext).
Pla de

Natura 2000

maig (BOIB núm.

la Serra de Tramuntana: Decret

de 27/05/2015). En aquest

15,

22 de

s'inclou la ZEC ES5310080-

Puigpunyent.
Pla de

Natura 2000 de Coves: Decret 14/2015,

27 de març (BOIB núm.

51,de

[

. . .

] una

del L/C ES53101 02-Xorrigo contacta amb la
2).

la zona

de desenvolupament d'aquesta

PGOU a
haurà de
les

E

de ser tingut en compte en la Revisió del

fet

indirectes

ell

que

t per

de l'esmentat LlC,

el caràcter de zona

afeccions

es

podrien

que
d'un

donar

tan.
s'han advertit errors
quan a la

dels

naturals protegits. En aquest plànol la zona corresponent

a

com a ZEPA

Tramuntana surt

al PORN de la Serra
zona que

en el mapa núm. 9 (ProtecCió del medi ambient)

més està

com "Centre

per a

correcta és "zona d'especial protecció per a les aus" Per altra
mateixa zona corresponent al PORN de la Serra de Tramuntana com
com a zona PORN (color

corresponent al PORN de Cabrera estan

d)

nforme

ut té les següents conclusions:
municipal EMAYA. Per

de

l'òrgan
de les
de Palma.

[

.

.

]

i pel que fa a la

Palma, es mantenen les
2010 (en

a l'actuació de millora del

de la zona

costanera de la Platja de Palma) que desaconsella la connexió de les pluvials a
l'emissari

Revisió del PGOU de Palma

de l'EDAR

00
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u
Vista

del PGOU de Palma no

es conclou que la

per l'Agència

infraestructures

e) Servei de Reforma i

.

lupament

la

L'mforme emès

ent consideració:
"Vista la

no

conclou:

lement

."

I

PGOU de Palma."

us

s

sem

que

de

sector

el sector agrari, s'informa

que no hi ha cap inAuència

favorablement la Revisió

f)

el

s'aprecia cap i

Aquest

Contaminats.
es

ti

en

In

servei

informa

les

ents

com

deracions:
"1. En la pàgina 68 de

tractament dels a/feren t,

en les rnesures destinades a

residus generats per deixalles i productes industrials a la recollida selectiva de matèria
biodegradable, et seu

de

i a la promoció del

per a compostatge i tractament de residus

estan sotmeses al

preveien rese/ves de sòl

Les instal· lacions des(Ínades a la

d'autoritzacions establertes a la Llei

22/2011

Residus i Sòls Contaminats.
2. Els aspectes relacionats amb les
71, com els

obres de construcció í demolició esmentats en la

d'urbanització de la pàgina

de febrer. pel

86, els és d'aplicació el RD 105! 2008, d'l

la producció i gestió dels t'esidu5 de construcció I demolició.

86, en la que literalment s'esmenta "Els propietans dels sòls en
contaminant estaran

activitat
presentar un

de situació quan se sol· liciti ema llicència

activitat diferent de les activitats Dotencialment contaminants
110 5

En aquests

autorització per a l'establiment d
SUD051 un canvi d'ús del sò/'

la corresponent llicència

contaminats per a l'ús a implantar, o bé que, havent
de 14 de gener,

conseqüència d'actuacions de recuperació. D'acord amb el Reial decret

s'estableix la relaCió d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards
declaració de sòls

aquest aspecte haurà de ser determinat mitjançant resolució de

autonòmic comDetent

El Servei de Residus i Sòls Contaminats (SRSC) creu convenient aclarir una sèrie de conceptes
envers la presentació d'Informes de Situació i les acreditacions de no contaminació de sòls esmentades.
En primer

el RD

de 14 de gener,

potencialment contaminats del sòl i els criteris
contaminats determina

s'estableix la relació d'activitats
estàndards

per a la declaració de sòls
a presentar

són les activitats que estan

queden establerts en

Preliminar de Situació del Sòl al SRSC. Els

(Abast i contingut mlmm de l'Informe preliminar del

l'Annex II del RD

vegada el titular d'una activitat potencialment contaminant del sòl presenta

Preliminar

de Situació del SÒl. el Servei de Residus i Sòls Contaminats en Fa una valoració I estableix la

anomenat en aquest cas Informe de

la presentació del següent
definits pel SRSC).
Tant I

Prelimínar de Situació com l'Informe de Situació ofereixen informació qualitativa de

contaminats del sòl
generats, zones
matèries

consumides de caràcter Derí I
tipus

i residus generats, etc. .. ) que no és suficient per acredicar la no afeCCIÓ d'un

sòl.

Revisió del PGOU de Palma
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Per tant, i en segon

per afirmar que

informació

sobre l'estat del sòl

calicates o

sòl no està contaminat o afectat) s'ha d'obtenir
I

per obtenir mostres de sòl

aquesta informació prové de l'execució de
que han de ser posteriorment analitzades en
En opinió del SRSC una

un laboratori acreditat en base als Annexos IV i V del RD
queda acreditada analíticament la no afecció del sòl
contaminant del sòl no
de

del

provocat afecció o bé

és quan es pot atorgar llicència o autorització

del crieeri d'aleres administracions involucrades).
competent per a la valoració dels Informes Preliminars de
és el Servei de Residus i Sòls Concaminats

del

33 de la llei 2

aspectes relacionats

així com també per a tots

de Residus i Sòls
amb la descontaminació de sòls.

4. En la pàgll1a 292 es fa esment a què "en la Revisió del Pla

de 5

es preveu la

d'ells localitzals en parcef./es

Sistema venemi d'Infraestructura de scmeiamenl.

verds com

de 5011 Toe/ls, Per donar servei a la zona de

nWI1IClpals i "últim en el sector de sòlurbanítzable
Sant Agustí i Cala

parcs

al marge de les determinacions del Pla Director Sectorial per a la Gestió

de Residus Urbans de l'illa de
la Llei

esran sotmesos al règim d'auwritzacions es[ablerres

j uliol,

11, de 28 de

de Residus

són una acnvltat

Sòls

I

contaminant del sòl i per [ant han de presentar l'Informe preliminar de Situació del
Sòl segons el RD 9/2005 Ja esmentat, i han de donar

al RD 11

S, de 20 de

sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.
Pel que fa a

de

del Servei de Residus í Sòls Contaminats són

les

en el mateix sentit que en les de l'Informe de Sostenibilirat Ambiental esmentades en el puntS
1,2,3 i 4 anteriors."

g)
concret
hi ha
una sèrie
A la secció

pàgina

02 (

del volum

153

06)

s'índica que" Només poden transcórrer
tenir

amb autorització prèvia i

,

a l'article

i baixa tensió les

sol rústíc , que estableix el Pla Director
que

ica al mateix article

21.

Proveïment elèctrics en

de xarxes d'alta tensió

que

ser aèries.

tot i que en el seu conti

línies

de les !lles Balears (PDSEfB) i el

que fa a

de 66 kV i superiors) on
Per

per a

(

la documentació aportada ja fa referència al

com instrument d'ordenació, convé tenir en compte
modificacions que
particularment
El

IV ( mesures en matèria d
Icat en el BOIB núm,

E/Decret

33/2015,

de

En

Revisió del PGOU

167
73

moments està en

2015-2020

Palma

per

del Decret llei

I més

de 6 de

3/2004,

de

5

2014.

maig, d

15

en el BOIB núm.

d'electricitat

la revisió,

on va ser

recents:

PDSE de

16 de maig de 2015
d'aprovació la
de l'AdministraCIó

00

de Planificació de transport
de

i tal com preveu
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-\<\

de

l'esmentat
que

s)hi

Decret

llei

planifiquin

3/2014

una

s'hagi

automàticament

quedaran

incloses

les

en

I

del PDSE

I

en vigor

(2008-2016

(subestacions

preveu unes

I

modificacions
afecten al municipi

I

la planificació

en la

d'aquestes estan

2015-2020 no
planificacIó 201

s'hagi definida

d'electricitat
de la

aprovada,

el

natural que

al

Palma, cal indicar que actualment estan en funcionament els

es

de transport de

a les infraestructures

a :::.antJoan de Déu,

Gasoducte

Cas Tresorer - Son Reus

Gasoducte transport
transport
Amb avançada fase de construcció i previsió de
primari Son Reus

en servei dins el

de transport priman Cas Tresorer- Manacor

Felanitx, planificada amb
d'impacte am

ja disposa de

l' autorització
Ministeri d'I

2015 el

Alcúdia,

d'execució per Dart del

Energia i Turisme.
Sant- Jordi

El gasoducte de

encara en una fase de tràmit

_.

pendent de definir el seu traçat definitiu.
d'incorporar en l'instrument del PGOU

Així dons aquests
Pel que fa a les instal·
Decrer

33/2015,

energètiques d

de 15

renovables o de font

el

d'aprovació definitiva-de la modificació del POSE de les

Illes Balears

zones d'aptitud per a determinades instal·lacions d
Per tant es proposa que a la revisió del
o

. que les instal·lacions fotovoltaiques i

d'adequar al que estableixi el PDSEIB en aquesta
Per últim, i pel que fa a la planificació del mUnicipI, entenem que s'hauria
a espais de

lirar la connexió

d'articulat que
per així incentivar la

7

amb el punt 3, a I
d'

uacions d'im

les Illes Balears modifi
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e 89 de la

. 1

006, de 14 de setemb

ambiental i avaluacions am lentals
a Der la Llei 6/2009, quan es

000

r¡
9 2-

ques
d'instruments

Pàgina 18

22

el

d'ordenació d'actuacions d'u
procediment substantiu,

j
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,
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,

'Yj,

,
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'"

t'"

,

t"

'

j

,

ents:
El

minlstració h

quan

i qualitat, i su

depu

ibilitat d' ,

a potable, en

cia de la capacitat de la xarxa

sanejament i

sobre di

en relació amb la població servida actual i a la prevista pel

planejament que es p

així com sobre la protecció del domini públic

hidràulic.
mlnistració

b) El de I

costes sobre la

'
ó i P

Iml

domini

públic martít/ma-terrestre.
c) Els de

mlnlstracions competents en m

ports) aero
afecció

I

'a de carreteres, ferrocarrils,

energia I altres Infraestructures afectades, quant a

de servei d'aauestes

ació sobre la caD

l'impacte de I

uesta

infraestructures.
A l'admin'

hid

Recursos H

Medi Am

se II hau
t urbà

riCS de la

nseileria de
rme sobre

de sol·licitar In

i

(tant públics com

la

de protecció,
Així mateix, la suficiència de la

de la xarxa

sanejament i

ho haurà d'i

s'hau

·Iicitar informe sobre:

rmar EMAYA

ament i depuració: su

III

sanejament i depuraCIó en

cia actual

la capacitat de la xarxa de

ació a la població servida actual I a la prevista

pel planeJament que es pro

segons el

el Pla Hidrològic de les Illes

Legisl

'al

ears i la resta de norm

Costos

noves In

d'ampli

reforçament

proposad

d

I

de

de les existents,

ampl

neeessana

terrenys I

u 11/1995,

etc." ) ,

(Decret de zones sensibles, quall
"

uració

ctures I

eió d'in

fer front a I

ca

les eXistents tora de l'actuació u

ues

que aquesta demani per la seva dimensió i

específiques (potabilització,
re a I

s'hagin de
qualsevol

ament

ament

l

), que

IC financer que ha de

,1 del Reglament

de

a l'article 16 l,e) de

u

en relació

la

nt,

'

cies 83, 84, 1
Gestió

i 122 del TRLS de "19

Urban

ca,

aprovat Der

RD

3288/1978.
S'haurà de sol·licitar informe al servei de
.
Naturals i Bi
tat de la
de M
la inc!
Revisió del PGOU

la
i

de Dart del terme municipal dins
Palma

d'

s

Agricultura i
del Pla d

ació
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dels Recursos

Naturals

d'informar so

de

la

rra de Tramuntan

que també hau

als espais de la

Natura 2000

la possible

mUnicipI.
flora i

'a d

Degut a I
informe al

s'haurà de sol·licitar

d'Espècies de la direcció general

d'Espais Natu
D'acord amb
d'eme

1 8 de la

cie

cs seran sotmesos a in
de

11

ears

nitiva,

ans de la seva aprovacIó

de sol·licitar els

ció de Riscs (APRs), s'hau

informes a les Direccions

ó

a

ts

com

APR d'incendi: servei de G
Natu

. ó d'Emergències i

m

e preceptiu de la

a les Arees de

de

enació del territori i

cies de les Illes Balears, els instruments d

urban

m

3/2006, de 30

una:
general d'

restal de la di

s

s i Biodiversitat.

APR d'erosió, d'esllavl

a: servei d'Estudis

Plan

'ó de la di

rsos Hídrics.
d'inundació: servei d
Recursos H

rics.

R contaminació d
In

la direcció general de

Superficials

addicional onzena de les D

ü

de Recursos

la di

rme del servei d'Estudis i

Hídrics
S)hau

de sol·licitar informe a

I de Mallorca en rel

'moni del Co

al

p atrimoni p
que la memona am

Es reco
emesos

diferents

s'ha i

en la norm

tal haurà de contenir tots els in

ministracions consultades! haurà d'avaluar com
les prescripcions d'

justificar les que es decideixi no Incorporar, si

es per les mateixes (i

el

8.
termini d'informacIó pública (tant de l'ISA com de la revisió del PGOU
m

tind

anunci en el
de l'

un mínim

d

IB i en dos diaris

untament (art.

en

i s'efectu

mitjan

t la publicació d'un

més circulació de l'illa i al tauler d'anuncis
la Llei 11/2006 d'AlA i

amb l'arti

a les Illes Balears).
A I
que

unci dels diaris s'hau

d'incloure la p

na

interessats pugin visualitzar la nova plani

f?evisió del PGOU de Palma

o

G4

I

'untament

'ó, d'acord amb el que
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1
indica I
artat 2 de I
de 70.ter de la
.
l'exposició pública de plan .

m

, que

a elaborat l'ISA d

rd amb

9.
el pro

una

anteriorment, l'haurà de sotmetre, conjuntament amb la Revisió del
PGOU de

ma, a un termini mínim d'informació pública de

alment, haurà de consultar

I mateix termini les administracions

i el «públic in

tar al-legacions

si volen

o l'ISA dins d

dies i,
bliques
re el Pla

mínistraclOns públloues afectades són les

ents:
A ESA.

n

Inlsteno

ridad

Aero

Fomento. Di

General de Aviación

Consell de Mallorca.

d'U

Ivil.

bient.

Consell de Mallorca. Departament de M
Consell de

'ón

y N

isme i

al

isme i

insular

ri. Di

de
nsell

Mallorca. Vicepresidència

Direcció insular de

ltura i de

monl

Cultura,

moni.

EMAYA.
Consel
o
o

a

Territori,

ergia i Mobill
de Ports i Aeroports.

Direcció gen

's Ferroviaris de Mal

o

recció gene

o

Direcció gene

rca (SFM)

ears

Illes

o

d'Arquitectura i H
de Tran

itatge.

rts.

nselleria de Territori, Energia

I

Mobilitat.

di

recció

ació

tori,
o

rvei dlO

ació del

de

'tori i U

Isme

i Litoral.

Territori,
"

a I

o

. Inform

o

í d 'Ordenació En

obil

eral di

recció

Promoció i Eficiència Energètica
En

Règim

o

nselleria d 'Innovació,

Recerca

I

nsme.

ca
recció

nsme.
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{I
Demarcació de Costes de l'Estat.
Direcció

general

de

Medi

Marí.

Rural

Servei

de

Reforma

Desenvolupament Agrari.
Direcció general de Recursos Hídrics. Departament de Gestió del Domini
Hidràulic.
o

Servei d'Estudis i Planificació.

o

Servei d'Aigües Superficials.

o

Servei d'Aigües Subterrànies.

Direcció general d'Espais Naturals i Biodiversitat.
o

Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl.

o

Servei de Planificació al Medi Natural.

o

Servei de Protecció d'Espècies.

Direcció General d r Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.
o

Servei de Qualitat Ambiental

o

Servei de Resid us i sòls contaminats

Conselleria d r Educació i

Universitat.

Direcció general de

Planificació,

Ordenació i Centres.
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
1 O.públic interessat (art. 88.4)

Es considera el públic interessat, els següents:
Les organitzacions representatives d'entitats empresarials i/o comercials
que es puguin veure afectades. ( Només en cas que hi hagi).
Organitzacions ecologistes dins l'àmbit de les Illes Balears.
Associacions de veïns del municipi de Palma.
Les persones físiques i jurídiques que ostentin la condició d'interessats
d'acord amb la llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.

P alma, 19 d'octubre de 2015
'::.r.!- " ?;Q.Çi at

II
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Document de referència de la Revisió del PGOU de Palma
L'

nivell de p

del

contribuir a la i

mediamb'

'ó

I

I

I

entre els seus objectius la

tracta d'un

que s'in

en les diferents

ls instruments
O de criteris

valuosos

2014, I

m

econ

la Llei

12 de

11/2006, de 14 de setem
ues a les

ambien

IB núm,

29

de

programes iniciats abans del

I

Illes

tal)

iniCI

A les 1I

d'avaluacions d'im

a la con

sostenibilitat (social, econòmica i am

. ó del pla des de les

desembre de

un elevat

per objecte acon

ambiental

1

21

I

l' activitat

de mesures ambientals
IB núm

ica de les Illes Balears (

6/2009,

1

11

El document de referència forma part de l'avaluació ambiental estratègica
i n

I de

I de l'informe de

rdenació urbana de Palma de Mallorca

t tou aprovat en

com a objectius determinar I
sostenr

I

plitud,

litat ambiental.

Antecedents
Pla

eral d

12/1

data

(

Mallorca de dia 4/09/2

La Junta de
del

de dia

de

ma.

19 ), modi
per acord del
(BalB 170, de 30/11/2006),

B de

1

la revisió
010 va acordar l'inici del procés
rd es publicà en el BOIB núm. 1
,de 23/10/2010 I

s'obrí un període de presentació de

11. O

El 19/1
PGOU

12

obrir un

de

ana.

14 va tenir en

tramesa de l'Ajuntament de

i format PDF, de la documentació rel
Palma amb l'informe amb'

sol·licita el pronunciament de la
lada. l'abast i el nivell
sostenibilitat ambiental,
i consu

re fins al

tra banda, la Junta de

nou període de participació ciu

suport

ments que es va

fiqUin

al projecte de

preliminar.

missió de Medi Ambient
detall que hau

com que es defineiXin
administracions

ma, en
'sió del

el mateix ofici es
les 1I

de contenir I

forme de

d'in
es i el públiC
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"

d

In

d

de la Llei 11/2

amb

uacions d'impacte am

de 14 de setem
estratègiques de

I avaluacions amb'

Illes Balears.

del pla
ambiental

rme de sostenibilitat
p

d'actu

n atu

i la biodiversl

preliminar incorpora una

protecció m

iambien

lluita contra el canvi
ctures", )

i la qualitat de vid

Im

sène

(protecció de la

c, protecció de la

Incorpora també una

,

de
ut

'e de

p ropostes generals
El

I 6, propostes

d'eficiència en

i Ilul

cllm

c, incorpora tota una

'e de mesures

qualitat atm

q ualitat acústica i vibracions, l'eficiència e
residus sòlids, la in
sobre el p

ó paisatgística

contra el canvI
ca, I

la qualitat hídrica, els

ambiental i d'integració am

de construcció,

El

títol

d

rdenació tern

anal

7

diferents

altern

les

propostes
ns la qual es pro

'al. L'alternativa escollida

ades

propostes plan

l'adaptació a la
en la fase de

propostes de protecció

ciutadana I a m

mediambIental,

nerals

pro

generals d'efici

paisatgística,

ia en

ca i llu

p

contra el canvi climàtic, així com una

p roposta de model terntorlal que es defineiX a continuació:
Delimitació d
de

nuclis urbans tradicionals de
al de protecció

regular

u

nica

acció d'un pla

m

Delimi

subjectes

ambiental (ARE_PA), a

iaI.
ns

a

de

reh

manteniment d'un

urDanes a

bit

d'una normativa específica amb les

a i de la
zones F

ma i creació de les

acions de

es a cadascuna de

edificacions

parcel·la.
proposen 7.

Definició dels eixos cívico-comerci

b la

Proposta de nova estructura dels usos dotacionals d'equipaments.
final

es en l'aplicació

pal·liar les deficiències d

l'actual

estructura d'usos el Pla general

una nova definició del

d'usos en els

t tres accions fonamen

o

'bill
mateixa

o

ents públics mitj
Ó i coexistència

m
s:

diversos usos compatibles dins

la

·Ia.
t de l'edificabilitat

00

a pel Pla.

aa
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La

o

Nova

ració

I

s industrials o de serveis. Les zones

lació dels usos en els pol

"M" d'ús industrial.
regular

P

enació

permesos
El

't en règim de lloguer.

II ús di h

de la Revisió del Pla

pro

ns,

de les edi

de

i els usos

la intensitat d I

s zones M .

les

I urbanitzable:

d e creixement e n sectors de

proposta de la Revisió del PGOU de nou sòl industrial-serveis es

o

sectors

realitza com a ampliació de dues zones
u

Calafates i

Dr09ramat

an

le d'

o
11

resI

Creueta.
n:

cial pro

01. SU

11

n'J.

SU

1 Son

sòl

itzable

sobre el
11
11
11

rfila (es tracta

pro

rústic)

03. SU

2 Can

04. SU

202 Cas

ntet 11

nt:::.

SU

1 Son Ametler

11

nh.

SU

1 Son

11

07. SU

1 Son

ells
oy

Nombre màxim d'h
1.

nlC Increment

predominant resI

m de la proposta de creixement de sòl urbani
o

eral és

d

5

le d'us reSldencl
quals 3.

lliures

n

Su

.

de

de creixement en

Ixement No Vinculat (CNV):

s el PTI la superfície màxima de creixement és de 21'1,53 ha.
superfície consumida pel
su

de

de 1
le d I ús

urbani

10 ha (que fa un

114

una su

al

Sòl u

itzable d I

classl

en el
7,9980

és

m permès en el PTI. El creixement del

m

al es real

sobre els sectors de
ent urb

M com a àrees de desenvolu
Ha

del

sector

.

segons el PTI la su
proposta

n

de

Puigdorfi

de reconversió tern

residencial de Son

, i

en I

sòl u

anitzable d

es

'al (ART):

màxima de creixement en ART
el creixement al sector de

que

uest

creixem

sició

l'únic creixement so
el Sòl
.
Su
de creixement en

de

deneial pro

de 199,1608 ha, per la qual cosa

upa sobre una Àrea de

ha.

ha.

'e romanent sobre el creixement màxim de

ha

d

de

de 24,40
le

u

de la Via

11

ntura de Palma.

assl

ó de sectors

total, del

I urbani

de 19

la pro

residencial o turístic

de la present

que es classifica com a rústic en diferents eateQones.

12
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per a

residencial o turístic.

la

Revisió

del PGOU

de Palma

pàgilla 3 de

{"

r-

U
proposa una sup
125,1208 ha.
Ximelis,
.
Sa
u

de

le d'ús i

u

són: Son

sectors

Sud,

Castelló Sud,

n Garcias Vell, Sa
l'única superfície

itzable d'ús industrial que es realitza so
proposta recull la
ents:
o

diferents categories del PTI,
I:

o

:

4,
SRG_1

Nuclis ru

c.

'nt les
1_ 40, AIA-I_100 I AIA-

SRG_ 40, S

na de

00 i SRG O.

I¡mi

·1

conservar i continuar amb

per a les

a - nucli ru

pla especial, com a àrees i

Sistema gene
destina a resid

gen

a especial

tercera

reserva una superfície d
de Palma,

au de

d'equipaments comerci

mm

at

nt de

un sistema

ercapalma, es pro

l'antic edifici de G

u públic, es preveu una
Banya i

rtiu i I

centre esportiu en la

ngressos, es pro

en

'01, es

assistencial a

es

instal·lacions

ns 50.000 m2 a
el.

m

institut a Son

lació dels

Rapinya,

uípaments comunitaris.

.a de

blloteca

iminen I

com a centre
un centre

, es

I Lluís

un

ar com a SG d'ús

Darc de bombers de
u una

El sistema dotacional. El sistema

(9).

de connectors ambien

ncorpora

posta de mil

d'accessi

litat

circumval·1

a

ó I

d

sectors

accessos de Palma, alXI com
o

vies

nuclis

Transports

les II

u

millora
es

de

tants.
una infraestructura Viaria

s públics.

supramunicipal i mUnlCI
al P

rt

S'inClOU

propostes del PDS de

connexions amb munici
munlCl

s'ad

ctures de tran

neral de Mobil itat sostenible.

i comunicacions.

cs U

<J

bit del bosc de Bellver.

Es proposa classificar com a

El sistema
una

ts

oses en el Sòl rústic.

un

d

àm

(PL-NR) i per

'ó de les zones rurals del Molinar i
quals es farà mitjan

amb normativa de

'al (ZRE) a desenvolupar m

nes de règim

corresponents a

S'incorporen
ries:

ó existent al PGOU de 1

su

AI

la Revisió del PGOU opta

l'o

Palm

minantment turístic

n Garcias Nou,

diferents categories de

o

a

la

I urbanitzable d'ús p

Fontanelles,

Delim

c),

Pla de reforma in

Incorporant els sectors

I, Xon

ls, Can

uesta

Nord

Nova i

ustrial-serveis de

Balears.

La Revisió

PGOU

preveu la prolongaCIó

així com un nou tracat del tramvia

la línia de metro fins
ma.
neix l'organ

(

. a elèctrica, su

ctura de serveis

del sistema

'bució de tas natural,

ons el

00
Document Referèncía de la Revisió del PGOU de Palma

00

productes

telecomunicacions, xarxa
ctura de
potable, xarxa de sanejament, .

ment

d

.

I tractament

residus sòlids u
inclou una

port de

d'i

ma, per

la ciutat amb

la mar.
aptació a la Llei de Costes.
ncorporen

di

una pro

nts figures de protecció del sòl i del medi ambient.
de protecció del

'moni urban

Imita el nucli d'EI Jonquet. es revisa el
rI

d Interès h'

c, arqUltectonlc

la

I

Ó dels usos tu

i arqu
d

ic

ificis i elements

palsatglstle).
es i zones tu

ues madures: la

contempla un nou recinte firal per

nciar el turisme

juntament amb el Palau de
al tUrisme ru

es proposa

risme a I

d

ma InCO

que

de

rera

I

a

ucte

com a

Serra de

untana.

Consideracions jurídiques
que la trami

S'en
el

iniciada el 27 de novembre

de l'Ajuntament

d'in
del

I

el document d'Avanç de

is com

l'Informe ambiental preliminar, com aJXI es

d

data en que

documentació de la

anàlisi i

planejament

201

anament d'Habitatge

constar en I)ofici

inador de l'oficina de revisió del

PG OU de 12/12/2014.
D'acord amb la Circu

del

sobre tramitaCió de les

ler
uacions am

u

ltura i

de 4 de novem bre (

cinquè punt 2):
S'entendrà iniciada l'Avaluació Ambiental Estratègica o l'Avaluació dJlmpacte
Ambiental abans de l'entrada en vigor

11/2006, dJacord amb
als
21
1 en els següents termes:
el promotor

.

21/20
33 i

en

.

a la Llei

la Llei Estatal

presentat la sol· licitud d'inici de

davant l'òrgan substantiu, juntament amb la
documentació exigida per la legislació sectorial i la documentació ambiental
(artIcles 18.

7

I

1).
complet

hagi rebut
ordinari
el

presenti

7)

o quan

l'òrgan substantiu la sof.!icítud d'inici amb la

documentació exigida per la legislació sectorial i el document ambiental a que es
refereix l'article 45 de la

21/2013 en el procediment d'Avaluació dJlmpacte

Ambiental Simplificada.
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::-

u
e) En els casos en què el promotor sigui l'òrgan substantiu s"entendrà iniciat el
procediment quan l'òrgan competent hagi dictat acord que aprovi els
documents als quals fan referència

apartats anteriors.)J

uest moti u, cal indicar que la Revisió del PGOU de
. autonòmica, en concret la Llei 11
amb la
setemb

d

uacions

d'im

ambiental

i

ma es tramita
006,

avaluacions

ues de les Illes Balears, que preveu (art. 16) que
a avalu

ó am

ntal

r
que puguin

revisI

I

n les dos

i ambient i que es com

ents

pública.

rovi una admmi

ue la seva elaboració i aprovació sigui eXigida per una di
reglamentaria o per acord del

ambientals

plans i

'ca són, amb

les seves modificacions

ue les elabOri o

14 de

o

ció

II de Govern.

Consideracions tècniques
D

amb el punt 3, a I

d'avaluacions d'im
les Illes Ba

89 de la Llei 11/2006, de 14 de setem

ambiental i avaluacions ambien

m

per la Llei 6/2

d'ordenaCIÓ d

ons d

p

u,

. .

. ..

<O.

.

ues

quan es

'. i llevat aue

rban

s

.

''''

'''

l

d'instruments

aQin incoroorat en el
.

.

..

.

. ..

t="

.

-t" .

- .

ents:
El de l'administració hid
quantitat i quall

i s

'ència de la capacitat de la xarxa de sanejament i

uració, en relació amb la
planejament que es p
hid

lació servida actual i a la prevista pel

així com sobre la protecció del domini públic

lic.

b ) El de l'administració
públic m
e)

costes so

la

.

nts en m

del domini
'Is,

. a de carreteres,

re la capacitat

quant a

uesta

servei d'aauestes

res.
mlnlstració hidrol

(DG de

Medi Ambient,

rsos Hídrics de la Co

se li hau

l'
delim

pro

i altres infraestructures
l'actuació

In

imi

mo-terrestre.

de les administracions com

A I

en

ca sobre disponl 'Iitat d'aigua po

de sol·llcitar informe so

ent urbà (tant públics com
seus perímetres

la

privats)

i la

protecció.

00
Docurnent Referència de

leria de

r.

V
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.'
sanejament

Així mateix, la suficiència de la

de la xarxa

ho hau

s'haurà de

d'in

ar EMAYA

de la xarxa de

a la població servida actual i a la prevista

'ament i depuració en

ns el Reial

pel planejament que es pro

u 11/1995,

el Pla Hidrològic de les Illes

ears i la resta de norm

de zones sensibles, qu

itat d'aigües de bany, etc.. )

(

depu

informe sobre:

II

cia actual de la

i depuració:

..

I

d'apll
.

existents. Reserves de

..

d '¡ nfraestructures
ó urban

eXistents fora de
ues (
s'h

característiques

la seva di

uesta demani

que

ilització,

d

ent, sanejament

n de preveure a l'estudi econòmic financer que

la Uei 8/2
l'article

.l

ament

de 1976 i

120 i 122

es

'ó als

rmar

I

als efectes previstos

qualsevol planejament urban

uració), que

de

rovar

Urbanística,

de

per RD

3288/1
la DG d'Espais

haurà de sol,licitar informe al servei de Planificació
Naturals i Biodiversl

de la Conselleria

ltura i

Medi Ambient,

a d'Ordenació

per la inclusió de part del terme municipal dins l'àm
d

Recursos

Natu

de la

de
al

d'informar sobre la Dossible

untan

que també

eSDais de la

hau

I\latura 2000 del

mUnicipI.
t a l'exi

cia d

p

al servei de Protecció d'Espècies
ais Naturals i

II

ergències

30 de

2

instruments d'orden

de gestió
territori i els

u de la Comi

ístics seran sotmesos a informe p

u

general

la di

odiversitat.
cie 18 de la Uei

D'acord amb l'
d

de sol·licitar

es de flora i fauna, s'hau

ergències i

de les Illes Balears abans de la seva aDrovació defini
a les

de Prevenció de

scs (APRs), s'hau

informes a les DireCCions Generals com
APR d'incendi: servei de Gestió
Naturals i B'
A

di

de

d'Espais

Iversltat.

d

a: servei d'
de Recursos H

d'jnund
rsos H

sol·licitar els

nts per a cada una:

IS

I

PlanificaCIÓ de la direcció

rics.

. servei d'Aigües Su

cials de la direcció

neral de

riCS.
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contaminació d'aqü

(Dis

"

del servei d'Estudis i Plan

ó addicional onzena

les
rsos

cació de la direcció general

riCs.
S'hau

de sol·licitar informe a
.
monl protegit.

'moni del

ació al

nsell de Mallorca en

.

a que la memòria am
emesos

diferents

s'ha inco
j

haurà de contenir tots els Informes

mlnlstracions consultades i haurà d

uar com

ons dictades per les mateixes (i

rat en la norm
si

ficar les que es decideiXI no InCO

a altres administracions en

el cas).

prèvia

rd amb l'article 88.2 de la Llei 11/2006, s'han consultat les següents
mlnlstraClons:
Mimsterio de Fomento.

puertos y Navegación Aerea.

de

Dirección de Segur!

rección General de Aviación Civil.

I de Mallorca.

ent de Medi Ambient.
anisme i Territori

nsell de

allorca.

ent d

11 de

allorca.

ent d

de

¡sme i Territori. Direcció insular

res.
11 de Mallorca.

nCla de

Vi

Direcció insular de

rts.

Itura, Patrimoni

monl.

EMAYA.
Departament

Direcció general d'Arquitectura I H
nselleria d'Economia i

m

ergia. Servei d'Orden

IC.

tivitat. Direcció gen

d'lnd

a I

ca.

nselleria de Turisme i

DireCCió general de

I

unsme.

'ó del Govern.
recció general de
ABAQUA.
Direcció

general

Rural

Marí.

Servei

de

a

Desenvolupament
Direcció general d'Orden

del

Direcció general d'Orden

del

'. Servei d

Urbanisme.
Direcció general de

ini

l'SOS Hídrics. Departament

Hidràulic.
Departament de M

i Natural

Departament de

i Natural. Servei de Planificació.

Departament de M

I NaturaL Servei de Protecció d'

Gestió Forestal

000

I

es.

f\ li
u ·et
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(

l\ttmi'

l
td
A data d'avui s'

In

•

b\

,

'

i Canvi

ucació Am

rebut les

dus.

Imanc. Serveide

tots els

unta còpia

respostes

rmes rebuts).
principals conclusions de

ó del Sòl.
la

i la

ues del pla

les

documentació

pel que fa al risc d'incendi forestal i la

s'informa el

forestal.
i)

De cara a

del pla

ambiental

de sostenibilitat i

que, en el cas que existeixI qualsevol edificació
Imenor a zona amb vegetació

, seran d'obi

compliment

mesures, de cara a garantir la seguretat dels bens i persones ubicades en la zona
d'interfase i a minimitzar el risc
el Decret 12

amb

. Aouestes actuacions. de

de 5 d'octubre i al
ada

Establiment d'una faixa

amb baixa càrrega de combustible

separant la zona edificada de la

entre peus mínim 8 m I
matolls: cobertura inferior al 30

a 1/3

la seva

sense restes vegetals).
I

d'autoprotecció és a efectes

de la vivenda. Per tant, la necessitat de realitzar

d'incendis
reducció del

vegetal sobre

cas un canvI d'ús ni una

no poden suposar en cap

caràcter forestal d

,
de dues vies d'accés

de disposar

en cas contrari, si el vial d'accés es superior a 20 m,

haurà

d'un fons de sac suficient perquè puguin donar la volta els veh
d'emergència.
d)

de 5

A les zones d'alt risc d'incendi

almenys un hidrant

d'octubre, serà necessari que la zona

utilització ,

per a

d'un dipòsit d
a una primera situació d'emergència.
Manteniment

nlesures de
seves

li)

actuacions

són

a les zones

les d'urbanitzacions que limiten amb terrenys

APR o en aquelles

càrrega de combustible i que resulten més vulnerables a raó de la plena
alineació potencial

l'eix

iii) Pel que fa a totes les

propagació d'un incendi
·Ies dins de l'u

restin ocupades per

forestal
riSC

ble de

,

que fa a l'execució
en

les

mesures de

retat, es recomana que

forma activa el compliment (franja de

del combustible, etc.). En aquest sentit, es considera que cal
planejament, un mecanisme
en cas de no execució
càrrec subsidiàriament

t de comunicació

l'actuació en un terminí suficient,
la eliminació

0&
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,

u
directa o a través del cobrament al

via taxa per

serveis prevenció

ZAR, a rel

de 5

incendis
Tot i l'existència

la cartografia vigent

d'octubre,
la

zones

hauria d'elaborar una cartografia

d'interfase i

seu nivell de risc (en funció
edificacions,

disposició

combustible,

la capa actual

topografia,

accessos i punts
el Servei de Gestió

etc.). En aquest

la

i Protecció del

Sòl, pot donar assessorament tècnic
caracteritzar
v)

les parcel.

per fer front al

s'aprova el Pla
normes

b)

amb risc i la seva

Per altra banda, de conformitat amb el Decret 41
fer menció a que

urbanitzacions, en col·laboració amb

l'ajuntament,

de redactar i executar Plans d'Autoprotecció en l'àmbit de

zones d'alt risc o

nuclis de població

Di

especialment vulnerables."

ic.

risme. Servei

una detallada

. a i conclou el

de la seva com
"Segons tot allò

L'informe

al cos d'aquest

tal de

la proposta

municipal ajustada a la normativa turística
Cal que es revisi I

i)

turística en els termes

ust a la normativa

Cal revisar el grau d'assoliment de

conclusions del

de participació en
l'entrada

arran dels canvis normatius produ'lts
la Platja de Palma.
de la planta

de

Convé

bliments i del sòl

vacant
) i justificar que

zones turístiques I llurs àrees de
no s'hi

a

de

al moment

en vigor del

POOT. Convé a més considerar, si escau, el grau de
a l'empara de l'article 77 de la Llei de Turisme i les
reconversió a banda de Platja de Palma.
v)

ciutat i els allotjaments turístics d)interlor,

analitzar la implantaCIó dels hotels
dels àmbits on

així com la
Cal

la

establir.

I

de

wrístic I desplegar el

d'ús exclUSIU

establiments
vii) Convé aclarir la
de parcel·

litat de

en

viii)Cal tenir

no

la incorporació amb qualificacions de volumetna

d

ls establiments turístics

hagin

obres a l'empara

12 sinó tam

quarta de la

d

la

ls que han canviat

de l'article 78.

d'ús a
x)

casos d

discontínues per a la im

Cal que es revisi la

turístic a sòl rústic.

Cal

instruments de

l'estratègia turística

en vigor.

e)

Servei

de

Planifi

del

M

Natural.

L'in

les

ents

conclusions:

"[

. . .

] el LlC ES5310042-Avenc d'en Corbera va ser
l'Acord

I

govern

ES100S0-Puigpunyent
declarats ZEC

van ser

govern de

Document Referència de la Revisió del PGOU de Palma
IOde

Per tant, la diferent documentació i

23/05/2015), amb el mateix codi

recollir la denominació
. la ZEPA de Cabrera mantenen la

de la Revisió del PGOU
d'aquests

LlC

mateixa defin
[ .. ]

seria recomanable

concretament

PGOU

que en la Revisió

PGOU als texts normatius
27 de novembre (BOE núm. 42, de

PORN de Cabrera: Reial Decret 1431/1992,
1

1993).

PRUG de Cabrera: Decret 58/2006, d'l de Jul
Pla de

(BOIB núm.

de 11/07/2006).

de Cabrera: Decret 47/2015, de 22 de maig

Natura 2000 de I

(BOIB núm. 79, de 27/05/2015).
PORN de la Serra de Tramuntana: Decret 1

de 16 de març (BOIB núm. S4

ext.).
Natura 2000 de la Serra
(BOIB núm.

5,

Tramuntana: Decret
En aquest

de 27105/201

22 de maig

s'inclou la ZEC ES5310080-

Puigpunyent.
5, de 27 de març (BOIB núm. 51,

Natura 2000 de Coves: Decret

de

2015).
[ ..] una

del LlC ES53101

E de la zona urbana de
en la Revisió del PGOU a
que haurà de

l'hora

ment per les afeccions

de l'esmentat

donar derivades d'un desenvolupament urbà tan
proper.
s'han advertit errors en el mapa núm. 9 (Protecció del medi ambient) quan a
dels espais naturals protegits. En

la zona corresponent al PORN de

la Serra de Tramuntana surt esgrafiada com a 7EPA (color verd fluix), zona que a més
com "Centre d'especial protecció per a les aus", quan la definició correcta és
protecció per a les aus".

Per altra

banda,

ni aquesta mateixa zona

al PORN de la Serra de Tramuntana com tampoc la correSDonent al PORN
estan esgrafiades corn a zona PORN

d)

L'informe rebut té les
uals de Palma són
l'ABAQUA no es correspon
i depuració, en
que fa a la gestió de les plUVials de l'àmbit del PRI Platja de Palma, es
tècniques de l'informe emès el 24
del sanejament

1

d

la connexió de les

a l'em

aportada, es conclou que la Revisió
·Iacions ni les infraestructures

e) Serveí de

rma

I

febrer de 2010 (en

la zona costanera de la Platja
marítimo-terrestre de
PGOU de Palma no
per l'Agència Balear de

lupament Agran. L'ínrorme em

ent

consíderací

000

í'.
U
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que no hi ha

favorablement la

el sector
"

PGOU

Revisió

f)

.» I conclou:

el sector

la

rvei de Residus

I

sempre que es ti

Sòls Contaminats. Aquest servei intorma
in en com

les següents consideracions:

68 de !'ISA en les mesures destinades a
industrials
If'().\ca¡ge

I

a la promoció del

tractament de residus

tractament de/s diferents tipus de residus

la recollida selectiva de matèna or<lànica biode'lradable. el seu

de

de residus estan sotmeses al

Les instal·lacions destinades a la

d'aumrirzacions establertes a la Llei

22/2011 ,de 28 de Juliol, de Residus i Sòls Contaminats.
71,

2. Els aspectes relacionats amb les obres de construcció í demolició esmentats en la
com

els

els és d'aplicació el RD

d'urbanització de la

Febrer,

qual es regula la

dels residus

3. Referent al punt S de la pagina

105/ 2008, d'1 de

construcció i demolició.

86, en la que literalment s'esmenta "E/s

dels sòls en els
un

desenvolupat en el passat alguna actIVitat potencialment contaminant estaran obligats a

de situació quan se sol· liciti una llicència o autorització per a l'establiment d'alguna activitat diferent de

hnfpnríallHpnl contaminants que suPosi un canvi d'ús del sòl.
no s'atorgarà la

En aquests

llicència mentre no s'acrediti que e/s sòls no es traven
l'han

contammats per a l'ús a implantar, o bé que, havent

de 14 de gener,

d'actuacions de recuperació. O 'acord amb el Reial decret

com a COflSe,2!4I?11C/a
qual s 'estableix la relació

d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls
haurà

ser determll1at mitiancant resolució de l'organisme autonòmic competent".

El Servei de Residus i Sòls Contaminats (SRSC) creu convenient aclarir una sèrie de conceptes
envers la presentació d'Informes de SituaCió i les acreditacions

no contaminació de sòls esmentades.

9/2005, de 14 d'e gener,

En primer lloc, el RD

s'estableix la relació d'activitats

contaminats del sòl i els criteris i estàndards

per

la declaració de sòls
Preliminar

contaminats determina quines són les activitats que estan obligades a presentar
SituaCiÓ del Sòl

SRSC. Els

(Abast

d'aquest

queden establerts en l'Annex II del RD
del

mínim de l'Informe

Una vegada el titular d'una
el Servei

Preliminar de Situació del

activitat potencialment contaminant. del sòl presenta

de Residus i Sòls Contaminats en fà una valoració i estableix la periodicitat per a la Dresentació del
definits pel

anomenat en aquest cas Informe de Situació

de Situació com l'Informe de Situació ofereixen informació qualitativa de les

consumides de caràcter perillós. residus o
generats, zones

de matèries

tipUS

residus generats) etc..) que no és suficient per acreditar la no afecció d'un sòl.
Per tant) i en segon lloc, per afirmar que un sòl no està contaminat o afectat, s'ha d'obtenir
informació

sobre l'estat del sòl i aquesta informació

per obtenir mostres

sòl

acreditat en base als Annexos IV
acreditada

de l'execució de calicates o
analitzades en un laboratori

que han de ser

V del RD 9/2005. En opinió del SRSC una veg:ada queda

analíticamem la no afecció del sòl

l'activitat
dut

contaminant del sòl no ha provocat afecció o bé
del

terme un

és quan es pot atorgar llicència o autontzació (sense períudici del criteri

d'altres administracions invol
competem per a la valoració dels Informes Preliminars de Situació del Sòl, els Informes de
és el Servei de Residus i Sòls Contaminats

33 de la llei

Residus i Sòls Contaminats), així com també per a tots

1

28 de Juliol de

aspectes relacionats amb la

descontaminació de sòls.

000
DQcument Referència de la Revisió
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AttW
G .
4. En la pàgina 292 es fa esmem a

"en la Revisió de! Pla

verds com a

de

es preveu la

de 5 parcs

4 d'ells localitzats en parcef.les municipals i l'últim
Cala Major".

per donar servei a la zona de Sant

en el sector de sòl urbamtzable programat de Son

parcs verds, al marge de les determinacions del Pla Director Sectorial per a la Gestió de
Residus Urbans de l'illa de Mallorca, estan sotmesos al

11,

de 28 de

d'autoritzacions establertes en la Llei

de Residus i Sòls

són una activitat potencialment
de Situació del Sòl segons el RD

contaminant del sòl i per tant han de presentar
esmentat, í han de donar

al RD

110;2015,

de

20

de febrer. sobre residus

elèctrics í electrònics.
del Servei de Residus i Sòls Contaminats són en

Pel que fa a l'Avanç de Planejament, les

el mateix sentit que en les de l'Informe de SostenibilitJt Ambiental esmentades en el punts

1, 2,

4 anteriors."

g)

.

d'Ordenació

Des del Servei d'Ordenació
al

_ ...... """' .... "- "-" ,

'-"'J.'<-

_ ' -' .... '-."

energètics,

............. ........ . 1....1..

"-'

.,111 \.A.- ....... ,.,.",.. V'-'-\...li'-..J

......"

III..:J ........ .

'1....1.'-'''''''''-'

I

en concret
hi ha una sène

•

que cal considerar , i per això s'inForma en els
que" Només poden transcórrer
((

, I

cal tenir

la
mitja i baixa

per a les línies

a l'article 21 Proveíment elèctrics en sol rústic,
Director Sectorial

(PDSEIB) i el que s'indica al

de les I

mateix article pel que fa a les instal lacions de xarxes
on
Per

tensió (

de 66 kV

que aquestes esteses podran ser aèries.

banda, tot i que en el seu

POSE de les Illes Balears com instrument
que des

les diverses
s'han Incorporat,

2005, on va ser aprovada

més

particularment les recents:
El capítol IV ( mesures en matèria d
El Decret 33/2015,

5 de

) del Decret llei

en el BOIB num 167 de 6

bre de 2014.

15 de maig,

del POSE de

Illes Balears,

en el BOIB núm. 73 de 16
moments està en Fase

de Planificació de transport

la

2015-2020 per part de l'Administració General
l'article 19 de l'esmentat Decret llei 3/2014 una vegada
que s'hi planifiquin

automàticament incloses en

Illes
La

aprovada i en vigor (2008-2016 i modificacions
(subestaCIons ¡ xarxes) que aFecten al municipi de

preveu unes
d

estan planificades però en la

2015-2020 no s'han i
2015-2020,
Pel
munICipi

de la planificació de

i per tant, una vegada s'hagi definida

posteriors)
algunes
d'electricitat
de la

de tenir en compte el que
transport de gas natural que afectin al

fa a les infraestructures de
Palma,

estan en funCionament els següents

aterratge a
prlman
secundari Son Reus

de Déu

Déu - Cas Tresorer - Son Reus
Andratx

00
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Amb avançada tase de construcclo

de posada en servei dins el 2015 el gasoducte

I

transport primari Son Reus - Alcúdia.
El

primari Cas Tresorer- Manacor

Felanitx, planificada amb categoria
al projecte i

ambiental

disposa de la declaració d

Energia i

administrativa d'execució per
Turisme.
Sant- Jordi

El gasoducte
ambiental

-

LI

encara en una fase de tràmit

definitiu.

Així

s'haurien d'incorporar en l'instrument del PGOU

Pel que fa a
33/2015, de 15

d'aprovació
per a la

determina les zones d'aptitud per a determinades instal·lacions
producció d

se Incorpon o

elèctrica. Per tant es proposa que a la revisió

s'indiqui que

lacíons

an d'adequar

i eòliques

al que estableixi el

PDSEIB en
Per últim, i

entenem que s'hauria d'establir algun

que fa a la

tipus d'articulat

a espaís de domini públic, per

permetés faci

així incentivar la mobilitat elèctrica.

de l'informe de sostenibilitat ambiental
ha

Informe de sostenibilltat am
Informació que es detalla a I
m

¡ficat per II

contenir, com a mínim,

87 de la

16 de la Llei 6/2009,

ambientals per impulsar les inve

.

11/2006 d

17 de novem

la

i AAE,
de mesures

ons i 11 activitat econòmica a les Illes Balears.

concret:
o programa I

ncipals del

la seva probable
de

poden
d)

e) Els

t

al pla o

relacionats amb qualsevol zona
zones designades

d'importància mediambiental
les

siguI Im

existent

programa, inCloent-hi, en concret, els

conformitat amb

79/409/CEE i
us de

en els àmbits

nacional o autonòmic que tinguin
manera en què aquests

amb el
tingut en

i qualsevol aSLJt:Llt:

la seva
com la

efectes

la flora, la terra, l'aigua, l'aire,

la població, la
climàtics,

cultural

materials,

el patrimoni

arquitectònic, arqueològic, etnològic, el
Aquests
a curt, mitjà i llarg

de comprendre

00
D

acumulatius,

permanents i temporals,

o

ocurnent Referència de la Revisió del PGOU de Palma
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per prevenir, reduir
compensar

l,

en la mesura

negatiu important en el medi am

o programa.
h) Una exposició

la

de les
es va realitzar l'avaluaClo, incloent-hi les d,t,cuitats que
de recaptar la

requerida (

coneixements i

exemple, deficiències tècniques o falta
les alternatives en cas de

La

l'art de cada una, J

tecnològiques inclourà un resum de l'estat
de l'elecció

i)

millors tècn

Un informe

els motius

disponibles en cada cas.
les mesures

viabilitat econòmica de les
pal·

dirigides a prevenir,

o compensar els
per a la supervisió

mesures
k) Un annex

us del

o

conFormitat amb
en

pel

palsatglstlca que identifiqui el

les

prevegi els efectes que produirà el
mesures protectores, correctores o
de riscos naturals de I

I) Un

d'urbanització.
m) Un estudi acústic en el seu àmbit d
acústic i adoptar

que permeti avaluar-ne l'impacte
instruments de

mesures adequades per reduir-lo només

planejament urbanístic o territorial,

I

del cas que hi

plans acústics

municipals.
n) Un resum de caràcter no tècnic de la

Facilitada en virtut dels

anteriors.

altra

da, l'ISA tam

haurà de contenir Ull estudi d

uació de

amb I)article 39.2 de la

(llei 5/20

repercussions ambiemals, d'
de 26 de m '

en l'article 38

com el contingut estab
d)orden

dels

per a la con

ó i ús

ais de rellevància am
la

. 2/201

de

);

en

de m

sòl
a la documentació presentada, es considera que

l'ISA ha d

1)

ents

Atès

important en el cas d)actuacions que impliquin

o

ocupacions de sòl rústic (nous urbans i u
nous

eqUl

ents,

nous VI

nous

noves

n
carrils

DICI,

noves

subestacions elèctriques, etc.).
2)

hauran d)indlCar
norm

aq

actuacions

que estiguin

recollides

en

la

i cartografia d'un pla director sectorial i per tant ja no s'escaigui

plantejar l'alternativa zero.

Ú
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3)
s'hau
amb el punt h de l'article

presentar un estudi d'altern
la Llei 11/2006, de 14

s'ha de realitzar una exposi'

de les

¡ un resum dels motius de la sel

de

com una descripció de
es va realitzar l'avaluació,
Im

prevists

hi

manera en què

dificultats) una valoració
com una

el

de mesures

correctores a aplicar.
4) S'han de presentar els pi

U vigent i els

comparar els canvis que su

5)

Població.

el nou planejament.
a

Resulta clau

'ca realitzar una
a.

Previsions

b. Cens

am

de l'avalu

'ó de la població incorporant:

creixement poblacional.

d'habi

actuali

la

principal,

es (en la

secundari

es

desocu
d

'na 119 de l'ISA preliminar

es

fins
c.

creixement del nucli i disseminada.

6) Aigua.
a) Població

en I

blació que preveu

I mèrement

a p

l'Ajuntament amb un

r al que es

munlopl, en un nombre d'anys anteriors
d'unitats

d'

ament
ulpamen

infraestructu
de la

prevI

.

indu

rar que els sostres

de previsió. S'ha d

de població previsibles es poden assolir ambi

(proveïment

depuració,

ment

en

residus,

etc.) o són impossibles d

I lr a causa

per als diversos usos (

enci

, tu

d"

a

) etc.) en totes les qualificacions del sòl.

b) La in

ació n

a

determinar la dlsponiblll

gestió de I
I

.

terme municipal. En absència

'untament

haurà

d'analitzar

al

ó d'un pla de

es farà mitjançant la presen
l'aigua

dels

lacló del

índexs de creixement anu
considera com a hori

r

pla

ó de

i documentar els

següents:
i)
ii)

Pobl

p

itat, d'

a en I

nts de proveïment

I

a per nuclis urbans.

empreses concesslon

amb la mateixa

disgregació.
iii)

darrers

ons mensuals en cada punt de
cinc anys i quall

de l'aigua en aquestes

("lO
U.
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a

realment

d

a,

¡

submin'

a

com a mínim,

rad

no

(facturaaa

encial,

en els usos següents:

industrial, turístic i agrícola.
v)

Previ

s de creixement de

vi)

bl

.

d

proveïment que es preveuen per cobrir aquests creixemen
amb les dades

ls títols habilitants.

c) La informació n
sanejament i depu
i)

la xarxa

a per determinar
com a mínim la

la situ

actual: La llista de les zones i nuclis que deriven les

aigües residuals

a les EDAR eXistents.

per nuclis o secto
dissemin

associ
ii)

I

a actual a zones amb xarxa

Població fixa (principal).

i/o

a

d
actual

actual

le associada, d) Superfície efectiva (
industrial

rm

ativa a:

b)

eram,

in

de

serveis.

a. e)

'ó

actu

d'aigua

lucratiu)
real d

.

s sectors
a

potable

Que DUQuin ser determinants.

s futures a un hon

de deu

relatives a:

Llista de

les zones i nuclis que derivaran les aigües residuals cap a les EDAR
existents

o

b)

les noves p

sanejament en
a

en

u l'ajuntament per

'sions futures,
conn

ActuaCions

Previsions de la

la xarxa de sanepment

tipus de situació

'ó

futura que es

nsolidació del sòl urbà/ urbanl
d'ocu

ntar les

depuració en al

I

Connexió efectiva a la xarxa de clave�:rueram.
Canvi d'usos o d'ín

a

ns els
le existent;
urbà;

iació

'ó ).

ergla

7)

Cald
b)

8)

indicar la

rà

de subministrament

ntar d

consum en

actualitzades

c.

ntaminació lumínica
D'acord amb la norma

del PTM s'haurà

tenint en com

d'acord amb la classificació que s'hi i
. 3/2

de 20 d
a

ó del

I, de

d'incloure a l'ISA

zonificar el ternton

una

I

tam

nocturn

re

gràfica

la
Illes

de

la

zonificació resultant.

9)

tamlnació

stlca

a) S'haurà de tenir present
contamin

10)

Llei 1/2007,

16

març, contra la

de les Illes Balears.

relació al connector ambiental "Bellver-La

classificació de l'àmbit de

Iver com a

la

I urbà, quan

o
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com a S

c1assi

com a que es m

aquesta pro

millor

ha de j

que ¡>

Forestal. Es ca

uest

d

de

el

espaI.

11 )

recorda que l'informe de sostenibill

ambiental,

t de la documentació del pla o p

In

com a

ha de ser accessible

intel·llgible

r al públic i les administracions públiques, i contendra un

resum no

ic de la informació a q

que I

els punts anteriors.

els continguts que marca

promotor tingui en com
a de tenir en compte que a I

llei determina que I

I pi

les altern
selecció de I
'12)

Tam

inclosa I

86.1 .b)

de l'esmen

la qual cosa perm

tern

a
s de
la

rnativa més adient.
manca

econòmi

e

uar els efectes amble

promotor ha d

A

incloure

un

o

i

en el qual es pond

sostenibilitat
a

l'impacte de I

en

les hisendes públiques afectades per la implantació i el manteniment
a en marxa i la prestació dels serveis

ctures necessàries o la

in
resultan
u

20

d'acord amb l'article

15

de juny, pel que s'aprova el text

el nar compliment a I

13)

uació del sòl destinat a usos

així com la sufiCiència I

A l'

u legal (art.

88.3

in fi

au
n

15)

. ó de la Direcció
de l'Agenda Local

d'aclarir en l'ISA com qu

eco

c

sostenib

la carta de

tjar i a què

02,

Imlnar es paria, en la secció
del sistema,

la petjada ecol

con

ls

'ca i dèficit

uen una sene de "mesures

vitals"
econòmic d

canvI

iminar).

el Subtítol 6.2 de l'
ors de sostenibil

21,

a qualificat l'estadi Lluís

(pàgina 235 de l'

ind'

per

qual cosa s'hauran de concretar

Educació Amb'

es

de

principis de sostenibill

promotor amb la

14 )

de la llei del sòl. Tam

cnteris ambientalS

s'han d'incloure, tam

Im

, de

e 39 de la Llei 2/201

aI

ors dels objectius am

indi

Real Decret Legislatiu

h

'ca del municipi.

con

l'objectiu de comp

'nar el

una disminUCió de la

a

concretar cóm

que l'ISA
de la norm

I¡caran aquestes mesures I en quin
recollides. El mateix s'haurà

r a les mesures de la

q

aran
en

aCló al concepte de Smartci
altra
documen
qu

da,

del PGOU, cal dir que en la

presentada no s'ha

ntat l'avanç de la norm

la

da la proposta de la revisió en la

cosa es desconeix com q

005

" ,f
J. 'i
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mateixa.
q

i

recollJ

1)

una sèrie d'aspectes que es considera que

hi
en la m
l'

6

que s'exposen a continuació.
preliminar, Propostes generals d'eficiència

contra el canvi climàtic, recull una sèrie de mesures correctores que s'nauran
d'in

a la normativa del planejament.

2)

del

U haurà

amb pJ'escri

detlnl
Palma (
hau

, de 21 de maig de 2015).

co

que

nent matriu d'ordenació del

'r les determinacions que s'estableixen en el
qual cosa la matriu
ser

us

s m

associades.
part del municipi està inel

de

RN de la

dins I

bit

untana. Caldrà fer esment, que d'acord amb

21.2

I

Cia

d'incorporar l'explicac'

implicacions am

a esmentat anteno
del

U

la revisió del

cas de que hi hagi

a la matriu
del canvi i

4)

d

ns del Pla de reconversió in

IB núm. núm.

3) S'ha de presentar

recollir l'establert en I

S, de

de maig, per a la conservació dels

tal, dins l'àmbit territorial dels espais naturals
torització,

llicència per a qualsevol pla o projecte o
correspon als òrgans competents per

els quals han de
d

informe

protegits.

a

I

competent

Plans d'Ordenació de

d'espais

natu

s

de 13

ca, existents resultin contradictoris amb els

rsos Naturals s'hauran d'adaptar a

Mentre no es dugUI a terme

sobre aquests instruments.

licaran, en tot cas, p
de ju

ficar el complIment dels

d

presentar un
us d

protecció

ü

I on qu
ment u

3) El plànol
recomana el

públic hid

li

a les

4) En el plànol 2 no qu
la pàgina 152
1

rar pi

a
diar i

També s'han d

In reflectits els perímetres de
confús i falten elements en la

ls diferents per a l'afecció al domini

Ri

als espais naturals protegits.

a

de la Soledat que s'esmenta en

del document ambiental.
lònia de

uada

à.

i ambient,

llegenda.

2014.

en el seu cas.

riscs a les zones u

2) S'hau

de la Llei

es

ament i a una escala ad

a APR I de I
delim

uests.

¡nacions d

uesta adaptació, les

1) S'hauran de

PARE/

matèria

Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, quan els Instruments

d'ordenació terntorial i urban

PORNs

en

recorda que d'acord amb l'article 18 de la Llei

de desembre)

5) S'hau

la
de

·Iicitar amb caràcter preceptiu,

Tampoc no s'ha dibuixat

lIan.
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'Ç¡

,

5)

S'hau

d'u

assificats enumerats en la

en un plànol els sectors d

pàgina 203 del document ambiental.
mobilitat urbana sostenible resulta confús. S'haurà d'
6) El plànol 8
plànols de

d

rtar

I de les obres previstes en la fase I del Pla director

sectorial de carreteres de Mallorca, així com de la Infraestructura VI
de

7)

municipal i dels

Ici.
07) de 16 de m

cies 6.3 I 21 de la
contamlnaCIO acústica de les Illes
S'hauran

de

delimitar

a

mapes de renou.

s'han de
ues

tam

contra la

(arti

17.2

de

a llei).

. amb el

un catàleg d'elements i
en l'article 47 de la

contingut
31,46,

es

del Pla territorial de Mallorca.

d'informació pública i consulta
ar al promotor q

una

a elaborat l'ISA d'aco

lert anteriorment, l'hau

ic i I

a del

de Palm

consultar

com
ambien
l'

'ons sobre la mod

,per si volen presentar al·1

o

'ó

dins aquest terminI.
mes,

s osteni

tant

la

com

documentació

ambiental (ISA), s f hau

I

a un d
de I

a q

que ta a les

s otmetre

an

l'in

de dur a terme mltpn

diaris de major circul

untament de

t anunci
na

de II illa de Mallorca i a la

ma.

administracions públiques

l'

amb

(art. 88.4).

l'
d
com s'ha esmentat, el promotor, una vegada el
conjuntament amb
lert anteriorment, l'hau
OU de Palma, a un termini mínim d'informació pública

ment, haurà de consultar

amb
del
dies

I,

mateix termini les administracions públiques

es i el "públic ¡nte

SI volen presentar al·legaclons sobre el Pla

00
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..

o l'

dins d'aquest termini.

!:¡1
nies

ministracions públiques

ents:
Direcclón
Inisterio

Segurid

de Aeropuertos y NavegaCl

ï.

mento, Dirección General de Aviación
lent.

nsell de Mallorca, Departament de M
sell de Mallorca. De
nsell de

al

nt d'U

rea.

Direcció insular de

isme i

d'U

I de Mallorca. Vicep

ton.

isme i Tern

nCla de

Itura i

Aérea.

ltura,

recció Insular
rts.

Patrimoni

Patrimoni.

EMAYA.
leria

I Mobilitat.
de

rts i Aeroports.

'aris de Mallorca (SFM)

Serveis
o

Ports de les Illes Balears

o

DireCCió gene

d

uitectura i H
d 'Ordenació

'a I Mobilitat. Direcció Gene
del
o

Servei di

o

Servei de

Isme

rritori i U
Mobill

Direcció

eral d I Energia I

lm

Servei In

i EfiCIència

rvei di

ergè

ca

Servei d I E

ergètica

es, Règim

d'
Turisme.

nselleria d'Innovació,

Di

de l'
Di

general

Medi

M

ral

Servei

de

Reforma

nvolupament Agrari.
Direcció general de
HI

artament de

rsos Hldncs.

ó del Domini

lic.

i Natural,
d'

OOG

es.

l
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u
Direcció General d Educació Am biental, Qualitat Ambiental i Residus.
I

o

Servei de Qualitat Am biental

o

Servei de Residus i sòls contaminats

Conselleria d Educació i Universitat.
I

Direcció general de Planificació,

Ordenació i Centres.
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Es considera el públic interessat, els següents:
Les organitzacions representatives d'entitats empresarials i/o comercials
que es puguin veure afectades. ( Només en cas que hi hagi).
Organitzacions ecologistes dins l'àmbit de les Illes Balears.
Associacions de veïns del municipi de Palma.
Les persones físiques i jurídiques que ostentin la condició d'interessats
d'acord amb la llei de Règim Jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú.
D'acord amb l'article 89

de la

Llei 11/2006,

d'avaluacions d'impacte

ambiental i avaluacions ambientals estratègiques, s'haurà de consultar,
també, l'òrgan ambiental (CMAIB).

Palma, 13 de novembre de 2015
El President de la CMAI B

_

c:=
--�
Antoni Alorda Vilarrubias

Annexos

S 'adjunta una còpia dels informes tècnic de 19 d'octubre de 2015 i l'informe
jurídic de 12 de novembre de 2015, així com dels inFormes rebuts d'altres
a dministracions en la fase prèvia de consultes.

o O ú5 '118
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Govern
Illes Balears

,,'

Medi Ambient
Agricultura i Pesca
General

Naturals i

iversitat

Núm. d'expedient: XN 019/201 S
Document: informe XN2000 i PORN
Sol-licitant: Ajuntament de PalmajCMAIB
Promotor: Ajuntament de Palma
ASSUMPTE: Revisió del PGOU de Palma

Mallorca

Antecedents

En data 19/01/2015 el cap
1.977) 501·1

(

del servei (

mpte.

d'informe en relació a la sol·licitud esmentada a

data 28/05/2015
Oïm

departament de Medi Natural tramet a la

CMAIB tramet a la DG de Medi Natural, Ed

Ambiental i Canvi
a a l'assum

3.242) sol·licitud d'informe en relació a la sol·licitud

sotasignant rep l'expedient per a l'emissió d'informe.

data 06/07/2015 el
Descripció del projecte

a pel
la documentació relativa a la propera revisió dèl PGOU de Palma,
de Planejament (setembre
consistent en un
Ple de l'Ajuntament de 27/11/201

S

4) i l'lnforme de sostenibil
Des de

2014).

ambiental preliminar

inclòs dins el plans o programes

CMAIB se'ns comunica que l'expedient es

uació ambiental estratègica ordinària d'acord a la Llei 21/2013, de 9 de
a aauest
per
desembre, d'Avaluació ambiental.
sol·licita informe
subjectes a

servei com admin'
procedeix a

segon l'article 19 de

previsiblement
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Govern de les Illes Balears

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i

Informe dels serveis tècnics de sanejament i depuració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental (ABAQUA) en relació a la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana
(PGOU) de Palma.

Introducció
El 4 de juny de 2015 es va rebre la sol'licitud
d'acord amb l'article 19 de la
21/2013
9
d'Avaluació Ambiental, en relació amb la revisió del PGOU de Palma (aprovat
inicialment el27 de novembre
2014).
La informació

a la sol'licitud esmentada, en format digital (pdO, és la següent:

Avanç de la Memòria

planejament (setembre2014).

Preliminar (setembre2014).
Planimetria UvvV,",""U

Consideracions tècniques
Palma, es correspon

La sol'llcitud rebuda, sobre
que no deriven les seves aigües residuals a
Les aigües residuals

Palma

un

termes

instal'lacions gestionades per l'ABAQUA.

gestionades per l'empresa municipal EMAYA.

Per això, considerem

infraestructures

gestor

no es correspon amb

sanejament ¡ depuració, en alta, de les aigües residuals de Palma.
qualsevol cas,
de la

presentat manté

nra\l.c.MC

d'actuacions

de Palma í del Pla

Millora integral del

Pla

la Platja de palma (PRI) que,

ambdós, ja han estat informats per l'ABAQUA.
Palma

la
de sanejament i depuració, en
Palma i Marratxí.

com a sistema general

les

de les aigües residuals generades als municipis de

de l'Aigua i la Qualitat Ambiental gestiona el
i depuració en alta de l'EDAR de Llucmajor, que es troba constituït
tradicionals de Llucrnajor i s'Arenal de Llucmajor, així com les urbanitzacions
Veri, Cala
Badia Gran, Badia
i Les
actuacions previstes en el "Projecte de millora del sanejament i drenatge de la zona costanera
Palma Part 2
i
1 i 2)" es desenvoluparan íntegrament dins el terme municipal de
en alta

Finalment i
que fa a la gestió
consideracions

Agència Balear

l'EDAR

pluvials de l'àmbit
emès el

00
2
I 'Aigua i

de febrer

Llucmajor.

Palma, es mantenen les
2010 (en relació amb l'actuació de

la Qualitat Ambiental

MALLORCA: Pol. Son Rossinyol. Gremi Corredors, 10. 07009 Palma. Tel. 971 17 76 58 Fax: 971 17 76 78
DELEGACIÓ MENORCA: Camí des Lloc de
DELEGACJÓ EIVISSA: Rotonda Santa

s/n 07760 Ciutadella.

971 48 29 00

s/n. 07800 Eivissa. Tel. 971 193190
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Govern de les Illes Balears
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
Secretaria

millora

i

de la Platja

la zona

les pluvials a l'emissari marítima-terrestre de

de

Conclusions
la documentació aportada, es conclou que la Revisió del PGOU de Palma no afectarà les
de l'Aigua i la Qualitat
instal'lacions ni
infraestructures gestionades
Ambiental.
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Direcció General de Medi Rural i Marí

Informe sobre la revisió del PGOU de Palma

Antecedents
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rme de

013, de 9 de desembre, d'avaluacions ambien

sobre la
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de so

del

de l'Ajumament de Palma
14 AAE.

iem 2

Consideracions

Vista la

men

no se

influ

a

a so

el sector

Conclusió

que no hi ha cap influenCl

Revisió del

de Palma.

sobre el sector agrari, s'in

ient 227

014 AAE.

ma de Mallorca, 29 de j uny de 2015
El

del :::,ervel

de Reforma j Desenvolupament

Gab
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97117 61 00
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Foners, 10.07006
971 761230Web:

a
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'i Govern

de les Illes Balears
Conselleria d 'Agricultu ra,
Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Ca nvi Climàtic

Emissor: BBP/SRSC/

INFORME
(R-063/1S-RSC)
Relatiu a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Palma

(Exp.: 227E/2014 AAE)

Antecedents
En data de 28 de maig de 2015 (Núm. registre 3231) va tenir entrada al Servei de Residus i
Sòls Contaminats la petició d'informe relatiu a la revisió del Pla General d'Ordenació urbana
de Palma per part de la CMAIB, atesa la seva subjecció a Avaluació Ambiental Estratègica
Ordinària d'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental.
Consideracions tècniques
Una vegada revisada la documentació, el Servei de Residus i Sòls Contaminats fa les següents
consideracions, primer, a l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar i a l'Avanç de Planejament,
en segon terme:
1. En la pàgina 68, en les mesures destinades a l'adequat tractament dels diferents tipus de residus

generats per deixalles i productes industrials a la recollida selectiva de matèria orgànica biodegradable, el
seu compostatge i a /a promoció del compost de qualitat agrkola preveien reserves de sòl per a compostatge i
tractament de residus vegetals. Les instal·lacions destinades a la gestió de residus estan sotmeses
al règim d'autoritzacions establertes a la Llei 22/2011,de

28 de juliol, de Residus i Sòls

Contaminats.
2. Els aspectes relacionats amb les obres de construcció

I

demolició esmentats en la pàgina

71, com els projectes d'urbanització de la pàgina 86, els és d'aplicació el RD 1051 2008, d'l
de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
3. Referent al punt 5 de la pagina 86, en la que literalment s'esmenta "Els propietaris dels sòls en

els quals s'hagi desenvolupat en el passat alguna activitat potencia/ment contaminant estaran obligats a
presentar un informe de situació quan se sol· liciti una llicència o autorització per a l'establiment d'alguna
activitat diferent de les activitats potencialment contaminants que suposi un canvi d'ús del sòl.
En aquests supòsits, no s'atorgarà la corresponent llicència mentre no s'acrediti que els sòls no es troven
contaminats per a l'ús a implantar, o bé que, havent tingut aquesta condició, l'han perdut com a
conseqüència d'actuacions de recuperació. O 'acord amb el Reial decret

9/2005, de

14 de gener, pel qual

s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la
declaració de sòls contaminats, aquest aspecte haurà de ser determinat mitjançant resolució de l'organisme
autonòmic competent".
El Servei de Residus

I

Sòls Contaminats (SRSC) creu convenient aclarir una sèrie de conceptes

envers la presentació d' Informes de Situació i les acreditacions de no contaminació de sòls
esmentades.
En primer lloc, el RD 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats
potencialment contaminats del sòl i els criteris i estàndards

per a la declaració de sòls

contaminats determina quines són les activitats que estan obligades a presentar Informe
Preliminar de Situació del Sòl al SRSC. Els continguts d'aquest Informe queden establerts en
l'Annex II del RD 9/2005 (Abast i contingut mínim de l'Informe preliminar del Sòl). Una
vegada el titular d'una activitat potencialment contaminant del sòl presenta l'Informe
Preliminar de Situació del Sòl, el Servei de Residus i Sòls Contaminats en fa una valoració i

00
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la periodicitat per a la presentació del següent informe, anomenat en aauest cas
Situació (amb uns continguts definits pel SRSC).
Tant I

Situació com l'Informe de Situació ofereixen
sòl (matèries consu
d'emmagatzematge,
que no és suficient per

que un sòl no està contaminat o

d'obtenir

del sòl i aquesta informació prové de l'execució
en

mostres de sòl que han de ser posteriorment anal

als Annexos IV i V del RD 9/2005. En opinió del SRSC una
analíticament la no afecció del sòl Ua

perquè l'activitat

contaminant del sòl no ha provocat afecció o bé perquè s'ha dut a terme un
del sòl) és quan es pot atorgar llicència o autorització
nistracions involucrades).
per a la valoració dels Informes Preliminars de Situació del Sòl, els Informes
és el Servei

Residus i Sòls Contaminats (Article 33 de la llei 22/2011

28 de

Contaminats), així com també per a tots aquells
de
4. En la

292 es

esment a què "en la Revisió del Pla general es preveu la qualificació de S

parcs verds com a Sistema

d'Infraestructura de sanejament, 4 d1ells localitzats en

municipals i l'últim en el sector

programat de Son Toells, per donar servei a la zona de

Sant Agustí i Cala Major".
Aquests parcs
de Residus U

nacions del Pla Director Sectorial per a la Gestió
de l'illa de

estan sotmesos al

en la Llei 22/2011,

d'autoritzacions
són una activitat

i Sòls

. potencialment contaminant

l'Informe preliminar de Situació

Sòl segons el RD

al RD 110/201 S, de 20 de

febrer, sobre
Pel que fa a l'Avanç

Servei de Residus

són en el mateix sentit que en

I

Sòls Contaminats

l'Informe de Sostenibilitat Ambiental esmentades en el

punts 1, 2,3 i 4 anteriors.

Condusió
El Servei de

favorablement, en l'àmbit de les seves

Contaminats

competències,

Sostenibilitat Ambiental Preliminar i l'Avanç de Planejament en relació a

la revisió del PGOU de

de l'apartat anterior.

tenint en compte les

Palma, 24 de juny de 2015
TS Servei de Residus

Vist-ide
Sòls
I

L :.\!;

":':;¡;nJac
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06)
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Proveïment elèctrics en

rústic, que

de les Illes Balears (

B) i el que

instal·lacions

ta tensió (

xarxes d

s'indica que

«

de l'ajuntament

Només poden transcórrer per
",

i cal tenir present per a

'ons previstes a I

'bles

rector

cie

21.

Energètic

Indica al mateix article pel que fa a les
de

kV i superiors) on s'estableix

que aquestes esteses podran ser aèries.
altra
referència

da, tot

I

que en el seu

POSE de les Illes Balears com instrument d'ordenació,

com
s'han i

Ja

ngut, la
del

2005,

on va ser

tenir en
a la revisió,

recents:

i més

de

El capítol IV ( mesures en matèria

5

de

desembre publicat en el
El

/2015,

15
IB nú

rovació definitiva del
e maiQ de
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Conselleria d'Economia j Competitivitat
Direcció General d'Indústria i Energia

En aquests moments està en fase d'aprovació la proposta de Planificació de

2015-2020 per part
l'article 19 de l'esmentat

transport d'electricitat

de l'Administració General de l'Estat, i

tal com preveu

Decret llei

3/2014

una vegada s'hagi

aprovada, les infraestructures que s'hi planifiquin quedaran automàticament
incloses en les determinacions del POSE de les Illes Balears.
La planificació actualment aprovada i en vigor

(2008-2016

i modificacions puntals

posteriors) preveu unes infraestructures (subestacions i xarxes) que afecten al
m unicipi de Palma, algunes d'aquestes estan planificades però en la proposta de la
planificació de transport d'electricitat
vegada s'hagi definida

2015-2020

no s'han incloses, i per tant, una

l'aprovació de la planificació

2015-2020,

s'haurà de tenir

en compte el que quedi planificat.
Pel que fa a les infraestructures de gasoductes de transport de gas natural que
afectin al municipi de Palma, cal indicar que actualment estan en funcionament els
següents gasoductes:
Gasoducte submarí

(

des d'Eivissa) amb aterratge a SantJoan de Déu.

Gasoducte transport primari SantJoan de Déu - Cas Tresorer - Son Reus
Gasoducte transport secundari Son Reus - Andratx
Amb avançada fase de construcció i previsió de posada en servei dins el

2015

el

gasoducte de transport primari Son Reus - Alcúdia.
El gasoducte de transport primari Cas Tresorer- Manacor - Felanitx, planificada
amb categoria A sense condicionats,
ambiental

favorable

ja disposa de la declaració d'impacte

al projecte i pendent de l'autorització

administrativa

d'execució per part del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
El gasoducte de transport secundari Sant- Jordi - Llucmajor encara en una fase de
tràmit ambiental pendent de definir el seu traçat definitiu.
Així dons aquests projectes s'haurien d'incorporar en l' instrument del PGOU

Pe l que fa a les instal·lacions energètiques d'energies renovables o de font
renovable,

el

Decret

33/2015,

de

15

de maig, d'aprovació definitiva de la

modificació del POSE de les Illes Balears

determina les zones d'aptitud per a

determinades instal·lacions d'energies renovables per a la producció d'energia
elèctrica. Per tant es proposa que a la revisió del PGOU se incorpori o s'indiqui que
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an d'adequar

al que

el

POSEIB en aquesta modificació.

ú

m, i pel que

a

planificació del municipi, entenem que s'hauria

d'establir algun tipus d'articulat que
de

mini públ'

litar

per així incentivar la mobilitat

ma, 22 de juny de 2015
cap
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Documenl:: informe tècnic
emissor: LBMjoda
Sol·licitant: Ajuntament de Palm;,

Alllbient i Territori

Direcció General de Medi Natural,

Educació Ambienral i Canvi Climàcic

Assumpte: revisió del PGOU del municipi de Palma de Mallorca
Fets
1. Dades generals de l'informe:
- Sol,licitanc: Ajuntament de Palma, a través del cap de departamem de Medi
Natural
- Data entrada: 21/02/2015
- Assumpte de l'informe: revisió del 1)la General d'Ordenació Urbana (IJGOU)
- Municipi: Palma de Mallorca

2. Motivació de l'informe' període d'informació pública
3. Documentació aportada: documem de l'avanç de planejament

inrorme

ambiental preliminar
Nor-m ativa aplicable
- Üecrell :25/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del I oc i
es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrememar el risc
d'incendi forestal,
- Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests. Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la
qual es modifica la Lici 43/2003, de 21 de novembre, de forests,
- Decret 101/1993, de 2 de setembr-e, pel qual s'estableixen noves mesures
preventives en la lluita conera els incendis forestals.
- Pla Territorial de Mallorca.
- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'apmva el Codi Tècnic de
l'Edificació (CTE),
- Decret 41/2005, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla Especial per rer fronL al
risc d'incendis forestals (II\JFOBAL).
Consideracions tècniques
1. Tot i que l'àmbit territorial del municipi de Palma sigui eminentment urbà O
agrícola, també inclou zones forestals, amb certa importància pel que ra a
superfície i les quals coincideixen, en gairebé la seva totalitat, amb zones d'elevat
risc d'incendi forestal i amb presència d'interfase urbanaforestal.

c;
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1. L'acord m

d
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d'aprovació de

06/12/201

del PGOU de Palma.

2. En
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4/06/201
9/06/2015 amb
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a a aquest Servei

17091/201

la Comissió

de les Illes
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4. L'objecte
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l'ajust a

ment l'adaptació al Pla territorial

valorar molt
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(1998).
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- Definició de l'estratègia de desenvolupament turístic del municipi, econòmic
socialment sostenible.
- Determinació de les principals necessitats, objectius, prioritats i programes
d'acció.
- Impuls dels recursos turístics del municipi.
- Establiment de mesures per a una major competitivitat i desenvolupament
turístic sostenible, compatible amb la protecció de l'entorn, medi ambient i
recursos turístics.
- Foment de l'ús d'energies renovables, gestió de residus, reciclatge, polítiques de
reducció de consum i gestió d'aigua dels establiments turístics.
Que en la Revisió del PGOU es concretaran en:
- Incorporació de les directrius reglamentàries en matenes d'estètica, obres,
construcció i renous de zones turístiques i de zones comercialment saturades del
pla de desenvolupament turístic municipal i del a ciutat de Palma.
- Priorització de la recuperació d'edificis en el Centre històric per a la creació
d'hotels de ciutat, facilitar la seva tramitació per potenciar la desestacionalització,
el turisme de ciutat i rutes culturals de Palma,

sense que això suposi

la

tercialització del centre.
- Desenvolupament d'un nou recinte firal per potenciar el turisme de reunions

I

congressos juntament amb el Palau de Congressos.
- Recuperació de la vocació urbana de la nova proposta de front marítim com a eix
estratègic, recuperant el Moll de Llevant per als ciutadans i turistes, obrint així la
ciutat de Palma al mar.
5. No consta que el PGOU de Palma es trobi fins al moment adaptat al Pla territorial

insular de Mallorca (PTIM),

l'expedient en tramitació pretén precisament, entre

d'altres, aquesta adaptació al PTIM. En canvi sí que es procedí al seu moment a
l'adaptació al Pla director sectorial d'ordenació de l'oferta turística (POOT) de
Mallorca, tot i que cal significar que aquest Pla actualment es troba derogat per la
Llei

8/2012

i pendent de -redacció un nou instrument d'ordenació territorial

sectorial anomenat Pla d'intervenció en àmbits turístics (PlAT).
Tampoc.consta que el PTIM s'hagi adaptat a la Llei

8/2012.

Consta com a presentat el Pla de desenvolupament turístic municipal segons allò
que preveu l'article

70 de la Llei 8/2012.

6. Aquest informe es redacta en base a la següent normativa turística:

Llei 812012, de 19 de juliol, del turisme de les !lles Balears
Decret l/ei 112013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràcter turístic i d'impuls de les
zones turístiques madures. Que introdueix algunes modificacions a la Llei 812012
Decret l/ei 312014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la
qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les !lles Balears

{)

O

Ü 5.''l.l

c. de Montenegro, 5. 07012 Palma de Mallorca
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Decret
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2. Sobre el procés de
El punt 2 de la
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en relació el tu
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l'aprovació definitiva del PR!.

el resultat

de

pel PRI

Alegre), tot i
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itzar
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tan

les,
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i
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augment
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l'illa i fins i tot
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allotjaments

d'interior

''1, 4 I)
L"

,

e de Montenegro, 5.07012 Palma de Mallorca
Tel.: 971 1761 91 Fax 971 1761 18.
Pàgiod S J

8

';'

D'una

cald

puguin tenir consid

definir al PGOU

de nucli o casc an

i que per tant permetin la instal·

d
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que al PGOU es valorí la possibil

implantació d'hotels
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d
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la d ,
incorporació al PGOU d e
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amb
executat obres tant a

Illes Balerars.

ó turística
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Conclusions
Les anteriors o

ra del document que es cenyèix
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al
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del sòl, en

de marc. d'ordenació
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2)

en
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tot allò
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desem
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de In

9
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al cos
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participació en
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¡ de I
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I

de la planta d

dades de I
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augment de
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dels hotels

d'i

6)
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77 de la Llei del Turisme i les possi

on
Cal desenvolupar

lació de l'ús

el prinCipi d'ús exclusiu

tu

ts d'allotjament turístic.
itat

d'edificabilitat

de

en

·Ies discontínues per a la implantació d
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ns de volumetria
hagin

obres a I

012 sinó també d'aq

9)
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10)
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para de la
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