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1 ASPECTES INTRODUCTORIS  
1.1 CONCEPTE I OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA  
Actualment, la normativa en vigor en matèria d’avaluació d’impacte ambiental a l’àmbit 
de les Illes Balears són dues lleis: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental (BOE núm. 296, de l’11 de desembre de 2013) i la Llei 12/2016, de 17 
d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 
L’avaluació ambiental estratègica és un procediment administratiu instrumental 
respecte al d’aprovació o adopció de plans i programes, a través del qual s’analitzen 
els possibles efectes significatius sobre el medi ambient dels plans i programes, així 
com alternatives raonables, tècnicament i ambientalment viables, que tinguin en 
compte els objectius i l’àmbit territorial d’aplicació del pla o programa, amb la finalitat 
de prevenir o minimitzar els efectes adversos sobre el medi ambient de l’aplicació del 
pla o programa. L’avaluació ambiental estratègica pot seguir dos procediments, 
l’ordinari i el simplificat, que conclouen, respectivament, mitjançant declaració 
ambiental estratègica o mitjançant informe ambiental estratègic. 

Als efectes de la normativa, s’entén per impacte o efecte significatiu l’alteració de 
caràcter permanent o de llarga durada d’un valor natural i, en el cas d’espais Xarxa 
Natura 2000, quan a més afecti els elements que van motivar-ne la designació i els 
objectius de conservació. 

 

1.2 MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA 

Segons l’article 2 de la Llei 21/2013, epígraf g), ha d’existir proporcionalitat entre els 
efectes sobre el medi ambient dels plans, programes i projectes, i el tipus de 
procediment d’avaluació al qual, si s’escau, s’hagin de sotmetre. Amb aquest propòsit, 
l’article 6 s’encarrega de determinar l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental 
estratègica ordinària i simplificada. 

Article 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. 
1. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i 
programes,  així com les seves modificacions, que adopti o aprovi una 
Administració pública i  l’elaboració i aprovació dels quals l’exigeixi una disposició 
legal o reglamentària o un acord del Consell de Ministres o del Consell de Govern 
d’una comunitat autònoma, quan: 

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment 
sotmesos a avaluació d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, 
ramaderia, silvicultura, aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, 
gestió de residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del domini públic 
maritimoterrestre, utilització del medi marí, telecomunicacions, turisme, 
ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl; o bé, 

b) Requereixin una avaluació pel fet d’afectar espais Xarxa Natura 2000 en els 
termes que preveu la legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat. 

c) Els compresos a l’apartat 2 quan ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en 
l’informe ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V. 
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d) Els plans i programes inclosos a l’apartat 2, quan així ho determini l’òrgan 
ambiental, a sol·licitud del promotor. 

2. Són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada: 

a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat 
anterior. 

b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a 
escala municipal, de zones d’extensió reduïda. 

c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de  
projectes, no compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior. 

La Modificació Puntual MP-04/2018 del PGOU de Calvià s’haurà de subjectar a 
avaluació ambiental estratègica simplificada perquè es tracta d’una modificació 
menor del  Pla General d’Ordenació Urbana de Calvià, que afecta a una zona de 
reduïda extensió. 

 
1.3 PROCEDIMENT 
El procediment a seguir en els plans sotmesos a avaluació ambiental estratègica 
simplificada és l’establert en els articles 29 i següents de la Llei 21/2013. Es 
diferencien les següents fases: 

Fase 1. Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada.  Dins del 
procediment substantiu d’adopció o aprovació del pla o programa, el promotor ha de 
presentar davant l’òrgan substantiu, juntament amb la documentació exigida per la 
legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de l’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i d’un document 
ambiental estratègic. 

L’òrgan substantiu ha de remetre a l’òrgan ambiental (la Comissió de Medi Ambient de 
les Illes Balears) la sol·licitud d’inici i els documents que s’hi ha d’adjuntar.  

Aquest document constitueix el document ambiental estratègic simplificat que ha 
d’acompanyar la sol·licitud d’inici.  

Fase 2. Consulta a les administracions públiques afectades i a les persones 
interessades. L’òrgan ambiental ha de consultar les administracions públiques 
afectades i les persones interessades, i posar a la seva disposició el document 
ambiental estratègic i l’esborrany del pla o programa.  

Les administracions públiques afectades i les persones interessades consultades 
s’han de pronunciar en el termini màxim de quaranta-cinc dies hàbils des de la 
recepció de la sol·licitud d’informe. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
rebut el pronunciament, el procediment continua si l’òrgan ambiental disposa dels 
elements de judici suficients per formular l’informe ambiental estratègic. En aquest cas, 
no s’han de tenir en compte els pronunciaments abans esmentats que es rebin 
posteriorment. 

Si l’òrgan ambiental no té els elements de judici suficients, o bé perquè no s’han rebut 
els informes de les administracions públiques afectades que siguin rellevants, o bé 
perquè tot i haver-los rebut aquests són insuficients per decidir, ha de requerir 
personalment el titular de l’òrgan jeràrquicament superior d’aquell que hauria d’emetre 
l’informe per a què en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció del 
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requeriment, ordeni a l’òrgan competent el lliurament de l’informe corresponent en el 
termini de deu dies hàbils, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer 
el responsable de la demora. El requeriment efectuat s’ha de comunicar a l’òrgan 
substantiu i al promotor, i suspèn el termini. 

Fase 3. Informe ambiental estratègic. L’òrgan ambiental ha de formular l’informe 
ambiental estratègic en el termini de quatre mesos comptats des de la recepció de la 
sol·licitud d’inici i dels documents que s’hi han d’adjuntar. En aquest moment, l’òrgan 
ambiental ha d’emetre resolució mitjançant l’emissió de l’informe ambiental estratègic, 
que pot determinar que: 

- El pla o programa s’ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària 
perquè puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. En aquest cas l’òrgan 
ambiental ha d’elaborar el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic. 

- El pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, en els termes 
establerts en l’informe ambiental estratègic. 

L’informe ambiental estratègic, una vegada formulat, l’ha de remetre l’òrgan ambiental 
per a la seva publicació en el termini de quinze dies hàbils al «Butlletí Oficial de 
l’Estat» o diari oficial corresponent, sense perjudici de la publicació a la seu electrònica 
de l’òrgan ambiental. 

 

1.4 CONTINGUT DOCUMENTAL I EQUIP REDACTOR 
 
El present document s’ha d’entendre com el Document Ambiental d’Avaluació 
Ambiental Estratègica Simplificada que acompanya la documentació de la Modificació 
Puntual MP-04/2018 relativa a la creació d’una zona d’equipament públic al polígon de 
Son Bugadelles.  

Segons l’article 29.1 de la Llei 21/2013, el document ambiental estratègic ha d’incloure, 
com a mínim, els següents continguts: 

a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, 
tècnicament i ambientalment viables. 

c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 

d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament 
del pla o programa en l’àmbit territorial afectat. 

e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 

f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents  
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica 

simplificada. 

h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 

i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, 
corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o 
programa, tenint en compte el canvi climàtic. 

j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 
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Així mateix,  segons l’apartat cinquè de l’article 10 de la llei autonòmica (12/2016): 

“Ha d’incloure una referència particular a la integració paisatgística, 
concretament al compliment de les normes d’aplicació directa en matèria 
paisatgística que preveuen la legislació territorial i urbanística.” 

 

La present documentació ha estat elaborat pels següents membres del Gabinet 
d’Anàlisi Ambiental i Territorial: 

 

Maria Magdalena Pons Esteva, geògrafa. 

Miquel Àngel Coll, geògraf. 

Antoni Pons Esteva, geògraf  

Vicenç Guasp Vivó, geògraf. 
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2 CARACTERÍSTIQUES DEL PLA O PROGRAMA 
2.1 ANTECEDENTS 
 

Actualment els vehicles del municipi de Calvià per passar la inspecció tècnica han 
d’anar a les estacions de Palma I (Polígon Son Castelló), Palma II (Can Pastilla), Inca 
o Manacor. No obstant això, durant les darreres dues dècades el nombre de vehicles 
al municipi de Calvià no ha aturat de créixer, passant dels 27.254 vehicles a l’any 1996 
fins als 49.738 de l’any 2017, fet que el converteix en el segon municipi amb més 
vehicles de l’illa de Mallorca. Això fa que a dia d’avui, existeixi entre els residents la 
necessitat de disposar d’aquest tipus de servei al municipi.   

 

 
     Gràfic 1. Parc de vehicles. 

Font: Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT) a partir de dades de la Direcció general 
de trànsit (DGT). 

En conseqüència, l’Ajuntament de Calvià ha mantingut converses amb el Consell de 
Mallorca amb el propòsit de que la pròxima estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles 
(ITV) que es construeixi a Mallorca es localitzi al terme municipal de Calvià. Acceptada 
inicialment aquesta petició cal trobar una parcel·la de sòl urbà que reuneixi les 
característiques urbanístiques que l’habilitin per a tal finalitat.  

 

2.2 OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ 
La modificació puntual del Pla General que es planteja té com a finalitat qualificar com 
a Equipament Públic (EQ-P), una superfície de 5.600 m2 d’una parcel·la de 10.831 m2, 
que està situada a l’extrem sud del polígon industrial-serveis de Son Bugadelles, i que 
actualment té una qualificació d’Equipament Privat (EQ-R) amb usos característics 
permesos: 

(5.10) Recreatiu 
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(5.5) Esportiu 

(5.1) Sociocultural 

La resta de la superfície de la parcel·la manté la qualificació vigent.  

 

La modificació pretén que el canvi de la qualificació urbanística permeti, a més de l’ús 
d’inspecció tècnica de vehicles, l’execució d’un edifici amb la tipologia adequada. 

 

2.3 ABAST I CONTINGUT DEL PLA I DE LES SEVES ALTERNATIVES 
RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES 

 

Les premisses que s’han tingut en compte alhora d’estudiar les possibles alternatives 
per cercar una parcel·la idònia, han estat les següents:  

 

- Quant a la ubicació. 

 Donada l’especial forma del sòl urbà de Calvià dispost, exceptuant els nuclis 
tradicionals de Calvià i es Capdellà, en una faixa, sense pràcticament solució de 
continuïtat, propera a la costa, era precís cercar una implantació a un lloc cèntric 
del terme de manera que quedés garantida, la igualtat dels ciutadans per a la 
utilització del servei prestat. 

 

- Quant a l’ús. 

 S’han valorat les dues possibilitats que el Pla General ofereix per a usos 
similars: zones EQ (Equipaments) i IF (Indústries i Serveis). D’ells s’ha cercat la 
qualificació que millor s’adapta a l’ús públic que es pretén instal·lar, que és un 
servei prestat per l’administració insular d’inspecció de vehicles a motor. 

 

- Quant a la mida i la forma. 

 El requeriment és d’un solar amb una cabuda superficial mínima de 4.000 m2. 
Tot i que també cal tenir en compte el factor de forma ja que a l’interior de la 
parcel·la els vehicles han de poder realitzar tots els moviments en una maniobra. 

 Per a determinar la parcel·la mínima en la qual es pot instal·lar una estació 
d’inspecció tècnica de vehicles de tres línies d’inspecció, s’han estudiat els edificis i 
parcel·les en les quals es realitzen les inspeccions tècniques de vehicles de Palma 
I, Palma II, Inca i Manacor. D’aquesta comparativa, es conclou que les dimensions 
mínimes de l’edifici d’inspecció tècnica d’edificis de tres línies són 40-45m per 25-
30m. 

 Considerant les trajectòries i radis de gir necessaris dels vehicles que hauran 
d’accedir a la construcció, es considera que la superfície de parcel·la necessària 
per a ubicar la construcció abans indicada és de 70m per 50m. No obstant, resulta 
convenient reservar certa superfície extra per a estacionament i espera de 
vehicles, aparcament per a treballadors o possibles ampliacions. 
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- Quant a paràmetres urbanístics. 

 La modificació pretén que la qualificació urbanística permeti, a més de l’ús 
d’inspecció tècnica de vehicles, l’execució d’un edifici amb la tipologia adequada. 
Per això,  considerant les dimensions estimades als apartats anteriors, la 
qualificació urbanística del Pla General vigent que té els paràmetres que millor 
s’adapten a les necessitats és la EQ-P. 

 Les condicions d’edificació comparades entre les zones EQ-R (vigent) i EQ-P 
(proposada) són: 

 

 EQ-R EQ-P 

Altura màxima                          2 plantes                   

6,5m 

3 plantes  

12 m 

Altura  total                 8 m 14 m 

Edificabilitat Màxima             0,5m2/m2 1,00m2/m2 

Ocupació  Màxima               ----- ---- 

Separacions Mínimes             H/2>3m   3 m 

Taula 1. Paràmetres urbanístics. 

Font: Pla General d’Ordenació Urbana de Calvià (2012)  

 
Estudi d’alternatives 
Tenint en compte els criteris anteriors, les úniques alternatives que es poden preveure 
són: 

 
L’alternativa 0, que passa per no dur a terme la modificació puntual del Pla General i 
mantenir la qualificació actual de la parcel·la, fet que impossibilitaria l’ús d’inspecció 
tècnica de vehicles i l’execució d’un edifici amb la tipologia adequada.  

 

L’alternativa 1, proposa modificar puntualment el Pla General, qualificant com a 
Equipament Públic (EQ-P), una superfície de 5.600 m2 d’una parcel·la de 10.831 m2, 
situada a l’extrem sud del polígon industrial-serveis de Son Bugadelles, amb referència 
cadastral 7355203DD5775N. Aquesta parcel·la forma part de l’estructura urbana del 
sector de sòl industrial de Son Bugadelles, està classificada com a sòl urbà, té 
consideració de solar i està qualificada pel Pla General vigent com a EQ-R.  

Per tot l’exposat, i per la necessitat que existeix al municipi de disposar d’un espai 
destinat a inspecció tècnica de vehicles, finalment s’ha escollit l’alternativa 1. 

Abast de la modificació 
Amb la modificació puntual, s’aplicarà la normativa prevista al Pla General vigent per a 
zones EQ-P a la part de la parcel·la que es modifica (5.600 m2), i es manté la de EQ-R 
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a la resta de la parcel·la. La normativa aplicable és la prevista a l’art. 10.31 (condicions 
particulars de parcel·lació, edificació i ús de la zona d’equipaments (EQ) de les 
Normes Urbanístiques del Pla General vigent de Calvià. 

Es modifiquen els plànols CASU número 17 i 25 a escala 1/2.000 de qualificació 
urbanística del Pla General de Calvià de la part de la parcel·la originàriament 
qualificada com EQ-R que es proposa passi a qualificar-se com a EQ-P. 

 

2.4 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA O PROGRAMA 
La tramitació de la Modificació Puntual MP-04/2018 del PGOU de Calvià es troba, en 
aquest moment, en fase de sol·licitud d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
Per tal que el Pla entri en vigor cal seguir la tramitació administrativa del Pla:  
aprovació inicial i exposició pública i aprovació definitiva. L’aprovació i la tramitació del 
pla corresponen a l’Ajuntament de Calvià. 

Les fases per a la redacció i aprovació de la Modificació seran, doncs, les següents. 

- Tramitació d’avaluació ambiental estratègica simplificada. La documentació de la 
modificació juntament amb un document ambiental estratègic serà remesa a la CMAIB, 
per al tràmit d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 

- Aprovació inicial. La documentació completa del pla serà aprovada inicialment i 
posteriorment s’haurà de sotmetre a informació pública, per un període de 30 dies 
hàbils. 

- Aprovació definitiva. Actualització de la documentació del Pla amb les modificacions 
introduïdes arran de les al·legacions i informes de la fase d’exposició pública i 
s’aprovarà la documentació definitivament per part de l’Ajuntament. Al tractar-se d’una 
modificació no estructural, l’aprovació definitiva pot ser feta pel propi Ajuntament ja que 
s’afecta un municipi de més de 10.000 habitants (article 54 LUIB i 153 del Reglament 
de la LOUS per a l’àmbit de Mallorca). 
La modificació puntual entrarà en vigor una vegada publicada en el Butlletí Oficial de 
les Illes Balears l'acord de la seva aprovació definitiva i les seves Normes 
urbanístiques; la seva vigència serà de indefinida, sense perjudici de la seva 
modificació. 

Una vegada la modificació sigui vigent, serà l’instrument de planejament a l’empara del 
qual s’atorgaran les llicències i autoritzacions administratives  que siguin preceptives 
en l’àmbit de la modificació.  

En el document no es preveuen actuacions que requereixin de programació i dels 
corresponents terminis d’execució.  
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2.5 LES CARACTERÍSTIQUES DEL PLA A EFECTES DE VALORAR LA 
SEVA SUBJECCIÓ A AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
ORDINÀRIA 

MESURA EN QUÈ EL PLA O EL PROGRAMA ESTABLEIX UN MARC PER A 
PROJECTES O ALTRES ACTIVITATS, BÉ EN RELACIÓ AMB LA UBICACIÓ, LA 
NATURALESA, LES DIMENSIONS I LES CONDICIONS DE FUNCIONAMENT O BÉ 
MITJANÇANT L’ASSIGNACIÓ DE RECURSOS. 

La modificació puntual de les Normes Subsidiàries, té per objecte modificar la 
qualificació d’una parcel·la de sòl urbà al polígon de Son Bugadelles al municipi de 
Calvià. En el planejament vigent la parcel·la es troba qualificada com a equipament 
privat (recreatiu, esportiu i sociocultural) i amb la modificació es proposa la qualificació 
com a equipament per a permetre l’ús de inspecció tècnica de vehicles. Per tant, 
estableix el marc per a la redacció d’un projecte, les instal·lacions per l’ITV 

- Pel que fa a la ubicació de l’ús proposat s’han fet servir com a criteris: que es 
disposi en una posició centrada dins el municipi, que s’ubiqui en un polígon 
industrial on el tipus d’ús és més adequat i que s’ubiqui en sòl urbà ja existent. 
Amb aquests criteris s’assegura que els impactes siguin els mínims. 

-  El canvi d’ús que es preveu amb la modificació implica el pas d’un 
equipament privat recreatiu, esportiu i sociocultural, a equipament públic per a 
destinar-lo a instal·lacions d’ITV. És a dir, que la modificació de fet no implica 
grans canvis respecte del planejament vigent, pel que fa a la naturalesa de les 
actuacions, simplement el canvi de tipus d’equipament. 

- Pel que fa a la naturalesa de la modificació, sí que es produeixen canvis 
respecte del planejament vigent. La requalificació implica un increment del 
número de plantes de 2 a 3 i de l’altura de 8 m a 14 m. També es produeix un 
increment de l’edificabilitat màxima, es passa de 0,5m2/m2 a 1,00m2/m2. Els nous 
paràmetres s’ajusten millor a la tipologia de les instal·lacions proposades. 

- Pel que fa a les condicions de funcionament existeix una diferència important 
entre la funció prevista en el planejament vigent i la proposada a la modificació. 
Els efectes derivats del nou ús són diferents dels usos prevists en el planejament 
en vigor. Les instal·lacions de l’ITV implicaran principalment efectes relacionats 
amb la contaminació acústica de vehicles durant el dia i amb possibles efectes 
de contaminació del sòl o d’aigües superficials o subterrànies com a 
conseqüència de possibles vessaments. Per altra banda, cal remarcar que la 
funció de l’activitat en sí implica una millora de les condicions ambientals, perquè 
la ITV una de les finalitats que té és assegurar que els vehicles compleixen amb 
els mínims requisits de qualitat ambiental. 

 

EL GRAU EN QUÈ EL PLA O EL PROGRAMA INFLUEIX EN ALTRES PLANS I 
PROGRAMES, INCLOSOS ELS QUE ESTIGUIN JERARQUITZATS. 
La modificació puntual no afecta altres plans o programes de rang inferior o superior. 
Pel que fa a la normativa de rang superior, la present modificació puntual no afecta el 
compliment del Pla Territorial Insular ni dels plans directors sectorials.  
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LA PERTINÈNCIA DEL PLA O PROGRAMA PER A LA INTEGRACIÓ DE 
CONSIDERACIONS AMBIENTALS, AMB L’OBJECTE, EN PARTICULAR, DE 
PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 
Com ja s’ha apuntat en apartats anteriors l’objecte de la modificació és requalificar uns 
terrenys d’equipament privat a equipament públic. No es modifica res més que la 
cartografia per a reflectir el canvi de qualificació, per tant, no es considera necessari 
incloure més consideracions ambientals que les que ja preveu la normativa del PGOU 
o la normativa supramunicipal d’aplicació.  

Les consideracions ambientals que es poden integrar, per tant, en aquesta modificació 
són només les referides a la ubicació (es proposa en un espai classificat com a sòl 
urbà, polígon industrial) perquè les condicions de disseny i paràmetres ja venen 
indicats al planejament vigent. 

No obstant l’anterior, es proposen en el present document algunes mesures per a 
pal·liar els efectes negatius. 

 

ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS SIGNIFICATIUS PER AL PLA O 
PROGRAMA. 
No s’han detectat problemes ambientals significatius derivats de la modificació del 
planejament. Cal remarcar que es tracta d’una parcel·la que ja és urbana en el 
planejament vigent i que no presenta vegetació d’interès conservacionista.  

L’únic aspecte remarcable és que tot el polígon es troba afectat per risc d’erosió i risc 
moderat de contaminació d’aqüífers.  

 

LA PERTINÈNCIA DEL PLA O PROGRAMA PER A L’APLICACIÓ DE LA 
LEGISLACIÓ COMUNITÀRIA EUROPEA EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT, AIXÍ 
COM ELS PLANS I PROGRAMES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE RESIDUS 
O LA PROTECCIÓ DELS RECURSOS HÍDRICS. 
Es tracta d’una modificació molt puntual, i aquest tipus de plans, lleis, etc. no semblen 
tenir una incidència directa, i per tant no sembla que sigui el lloc adequat per tenir-los 
en compte.  

En tot cas, en compliment de la normativa vigent, tots els residus produïts durant les 
obres de construcció hauran de ser separats i traslladats a les corresponents plantes 
de tractament. 

L’àmbit no s'inclou dins cap espai de la Xarxa Natura 2000 per la qual cosa no s'ha de 
realitzar cap  Avaluació de les repercussions ambientals sobre els llocs Xarxa Natura 
2000. 
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3 SITUACIÓ ACTUAL DEL MEDI AMBIENT 
3.1 LOCALITZACIÓ 
L’àmbit d’estudi es localitza a una parcel·la (referència cadastral 7355203DD5775N)  
de 10.831 m2, situada a l’extrem sud del polígon industrial-serveis de Son Bugadelles, 
dins el terme municipal de Calvià. La parcel·la està classificada com a sòl urbà, té 
consideració de solar i està qualificada com EQ-R (equipaments privats), amb usos 
característics permesos: (5.10) Recreatiu, (5.5) Esportiu, i (5.1) Sociocultural. 

 
Imatge 1. Localització de la parcel·la. 

Font: elaboració pròpia 
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3.2 FISIOGRAFIA, GEOLOGIA I LITOLOGIA 
Veure annex cartogràfic (mapes 1, 2 i 3 de Fisiografia, Pendents i Litologia)  

Fisiografia 

L’àmbit d’estudi es troba situat a una de les zones més planes i uniformes del municipi, 
concretament sobre la plana que va des de Son Bugadelles passant per la 
urbanització Galatzó fins a Santa Ponça. 

En base a les cotes del Mapa Topogràfic de les Illes Balears MTIB 1:5.000 i MTIB 
1:1000, les altituds a la parcel·la que és objecte d’aquesta modificació puntual, 
oscil·len entre els 28 i els 29 metres sobre el nivell de la mar. Per tant, es tracte d’un 
àmbit molt planer amb un pendent inferior al 2%.  

Geologia i litologia.  
Segons el Mapa Geològic d'Espanya 1:50.000 de l'IGME, la litologia de la zona 
d’estudi es composa d’argiles, llims i graves del Quaternari. Els materials es troben 
poc deformats en disposició subhoritzontal.  

 

3.3 CLIMATOLOGIA 
La situació geogràfica de Mallorca en la Mediterrània occidental condiciona un tipus de 
clima que es veu afectat per dos tipus dominants de circulació atmosfèrica. Aquella 
que prové dels vents de ponent, característica de les latituds mitjanes com la nostra, 
amb la seva successió de fronts nuvolosos, i la que prové de la zona subtropical, amb 
altes pressions i escasses precipitacions i normalment de caràcter convectiu. 

Quant a les característiques pròpies del municipi, s’ha de tenir en compte la 
localització del municipi a la zona meridional de Mallorca. Per a la caracterització de la 
precipitació i les temperatura a Calvià es faran servir dades obtingudes de 
https://es.climate-data.org/location/10858/ corresponents al període 1982-2012.  

La precipitació mitjana anual és de 471 mm. El repartiment d’aquestes precipitacions 
es caracteritza per l’estacionalitat, trobant els màxims al mes d’octubre (amb 81 mm). 
El segueixen la resta de mesos de la tardor que és l’estació més plujosa, per sobre de 
l’hivern i la primavera. Però la principal característica ve donada per l’aridesa estival, 
intrínseca del clima mediterrani. Així, el mínim anual es dóna al mes de juliol, amb 6 
mm. 

Les temperatures són les pròpies del clima de la Mediterrània, amb temperatures 
suaus durant els mesos d’hivern (quan les mitjanes es situen entorn dels 11º C) i altes 
en els mesos d’estiu, quan s’incrementen els nivells d’evapotranspiració (accentuant la 
sequera provocada per la falta de precipitacions durant aquest mesos). La temperatura 
mitjana anual és de 16,5 ºC. Les temperatures mitjanes mensuals oscil·len entre els 
10,1ºC de gener i els 24,4 ºC d’agost. Això dóna una amplitud tèrmica d’uns 14,3ºC, 
tret característic dels climes temperats. 
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Gràfic 2. Climograma del municipi de Calvià (1982-2012). 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de https://es.climate-
data.org/location/10858/  

 

3.4 CAPACITAT AGROLÒGICA 
Aquest apartat s’ha elaborat a partir de les dades recollides a l’Informe Temàtic núm. 
2, sobre el Medi Físic, elaborat per a les Directrius d’Ordenació del Territori (DOT). La 
capacitat agrològica dels sòls s’estableix en base a dos paràmetres fonamentals: la 
capacitat de producció del sòl i el risc de pèrdua d’aquesta capacitat segons el sistema 
d’explotació utilitzat. 

Les zones planes, com és el cas de la zona d’estudi, són dels pocs indrets aptes per 
conreu extensiu que hi ha al municipi. La resta de superfície només permet un conreu 
ocasional o no són aptes per conreu, com succeeix a  les zones muntanyoses (serra 
de Tramuntana, Na Burguesa), la garriga entre Portals Vells i El Toro (la península de 
Cala Figuera) i al litoral on una part molt important del terreny està urbanitzat.  

 

3.5 HIDROLOGIA 
Veure annex cartogràfic (mapa 4 d’Hidrologia) 

L’àmbit d’estudi no es troba afectat per cap torrent, ni forma part de cap plana 
d’inundació tal i com s’ha comprovat a través de l’Atles de Delimitació Geomorfològica 
de Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes Balears, elaborat per la 
Direcció General de Recursos Hídrics. Tan sols cal destacar que al sud de la parcel·la 
hi passa a prop una petita síquia que drena les aigües superficials en direcció NE-SO.   

La zona d’estudi forma part de la massa d’aigua subterrània (18.12 M3 Santa Ponça), 
es tracta d’un aqüífer poc profund. A l’igual que la resta de masses d’aigua subterrània 
que afecten al municipi de Calvià, presenta contaminació per clorurs degut a la intrusió 
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salina. Es troba afectada de manera difusa per l’agricultura i de manera puntual per 
pressions de foses sèptiques, EDAR, benzinera, planta compostatge i industries. El 
seu estat quantitatiu és bo, però presenta una vulnerabilitat moderada.  

 

3.6 RISCOS 
Veure annex cartogràfic (mapa 5 Riscos) 

Segons el Decret 22/2015, de 17 d’abril, pel qual s’aprova el IV Pla General de 
Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears, la zona d’estudi no té un alt risc 
per incendis forestals. Segons la cartografia de les Àrees de Prevenció de Riscos del 
Pla Territorial de Mallorca, la zona no presenta cap risc d’inundació, erosió ni 
esllavissada. No obstant això, el municipi compta amb zones de prevenció de riscos 
d’erosió en sòl urbà, que afecten a l’àmbit d’estudi, concretament les risc d’erosió i 
aqüífers.  

 
3.7 USOS DEL SÒL 
Veure annex cartogràfic (mapa 6 Usos del sòl) 

La informació sobre usos del sòl s’ha obtingut a través de l’observació de la fotografia 
aèria de 2012, seguint la llegenda del Corine Land Cover 2006. 

L’àmbit d’estudi objecte de la modificació puntual es caracteritza per ser una zona de 
terres de cultiu de secà (actualment en estat d’abandonament), situades entre el 
polígon de Son Bugadelles i la Urbanització Galatzó.  

 

3.8 MEDI BIÒTIC 
Veure annex cartogràfic (mapa 7 d’Hàbitats i Espais Naturals Protegits) 

 
Fauna  
Pel que fa a la fauna i prenent com a font el Bioatles, s’ha de dir que a la quadrícula 
1x1 Km on es troba l’àmbit d’estudi hi hauria el següent llistat d’espècies: 
 

Grup Família Tàxon 
(Espècie) 

Nom comú 
(Espècie) Catalogat Amenaçat Endèmic 

AUS CORVIDAE Corvus Corax Corb No No No 

AUS COLUMBIDAE Columba 
palumbus Tudó No No No 

AUS COLUMBIDAE Streptopelia 
decaocto Tórtora turca No No No 

AUS EMBERIZIDAE Emberiza 
calandra Sól·lera No No No 

AUS FALCONIDAE Falco 
tinnunculus Xoriguer Sí No No 

AUS FRINGILLIDAE Carduelis 
carduelis Cadernera No No No 

AUS FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Pinsà No No No 
AUS HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Oronella No No No 
AUS LANIIDAE Lanius senator Capsigrany No No No 

AUS MUSCICAPIDAE Luscinia 
megarhynchos Rossinyol No No No 

AUS MUSCICAPIDAE Muscicapa Papamosques No No No 
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striata balearica 

AUS PARIDAE Parus major Ferrerico No No No 
AUS PHASIANIDAE Alectoris rufa Perdiu No No No 
AUS PICIDAE Jynx torquilla Formiguer Sí No No 

AUS PLOCEIDAE Passer 
domesticus 

Gorrió 
teulader No No No 

AUS SYLVIIDAE Sylvia balearica Busqueret 
coallarg No No Endèmic 

balear 

AUS SYLVIIDAE Sylvia cantillans Busqueret de 
garriga No No No 

AUS TROGLODYTIDAE Troglodytes 
troglodytes Passaforadí Sí No No 

AUS TURDIDAE Turdus merula Mèrlera No No No 
AUS UPUPIDAE Upupa epops Puput Sí No No 

MAMMALIA ERINACEAE Atelerix algirus Eriçó Sí No No 

MAMMALIA GLIRIDAE Eliomys 
quercinus Rata cellarda No No No 

MAMMALIA LEPORIDAE Lepus 
granatensis Llebre No No No 

MAMMALIA LEPORIDAE Oryctolagus 
cuniculus Conill No No No 

MAMMALIA MURIDAE Rattus rattus Rata negra No No No 
MAMMALIA MUSTELIDAE Mustela nivalis Mostel No No No 

MAMMALIA VESPERTILIONIDAE Pipistrellus 
pipistrellus 

Ratapinyada 
comuna No No No 

REPTILIA COLUBRIDAE Macroprotodon 
mauritanicus 

Serp de 
garriga Sí No No 

REPTILIA GEKKONIDAE Tarentola 
mauritanica Dragó Sí No No 

COLEOPTERA CARABIDAE 

Carabus 
(Macrothorax) 

morbillosus 
macilentus 

Escarabat 
poller No No No 

COLEOPTERA MELOIDAE 
Melöe 

proscarabaeus * No No No 

COLEOPTERA MELOLONTHIDAE Polyphylla fullo 
Escarabat  

blanc, No No No 

COLEOPTERA SCARABAEIDAE 

Oryctes 
(Oryctes) 
nasicornis 

grypus 
Escarabat 
rinoceront No No No 

DIPTERA CULICIDAE 

Aedes 
(Stegomyia) 
albopictus Moscard tigre No No No 

DIPTERA SYRPHIDAE 
Volucella 
zonaria * No No No 

HEMIPTERA CYDNIDAE Sehirus morio Xinxa negra No No No 

HEMIPTERA PENTATOMIDAE 
Graphosoma 

lineatum 

Poriol de 
moro, Xinxa 

de les 
fonollasses, 

Bernat pudent No No No 

HEMIPTERA PYRRHOCORIDAE 
Pyrrhocoris 

apterus 

Xinxa 
vermella, Poll 

de moro No No No 

HYMENOPTERA ICHNEUMONIDAE Ophion luteus * No No No 

LEPIDOPTERA NOCTUIDAE Tyta luctuosa * No No No 
 

Taula 2. Fauna possible a l’àmbit d’estudi. 

Font: Bioatles 
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Flora 
La vegetació present a la zona d’estudi es desenvolupa en funció de les 
característiques del medi (clima, substrat, posició geomorfològica...) i de l’acció 
antròpica. 

Els terrenys afectats per la modificació tenen ús agrícola. L’interès és nul com a 
ambient natural, però dóna suport a flora natural, especialment espècies ruderals, i a 
molta fauna que s’aprofita de conreus, edificis,... 

A l’àmbit de la modificació no s’ha identificat vegetació natural de valor. Tampoc  s’ha 
identificat cap hàbitat prioritari dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE, ni a l’àmbit 
concret ni tampoc en el seu entorn immediat.  
 

3.9 ESPAIS NATURALS PROTEGITS 
Veure annex cartogràfic ( mapa 7 Hàbitats i Espais Naturals Protegits) 

La superfície ocupada per espais naturals protegits al municipi de Calvià apareix a la 
taula següent. 

 
 Hectàrees 
Superfície municipal 14.483,82
AANP Àrees Naturals de Especial Interès d’Alt Nivell de 
Protecció* 

964,95

ANEI Àrea Natural d’Especial Interès* 6.401,18
ARIP (Àrea Rural d’Interès Paisatgístic) 2.839,10
ZEPA 790,39
LIC 1.603,06
Paratge natural Serra Tramuntana 2.412,24
Reserva natural (del Paratge natural de la Serra de Tramuntana) 123,23

Taula 3. Superfície dels espais naturals protegits presents al municipi. 

Font: Elaboració pròpia.  

* Les superfícies d’AANP i ANEI provenen de l’IBESTAT 

 
La Llei 1/1991 d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial 
protecció de les Illes Balears, afecta al 71% de la superfície del municipi de Calvià. 
Es tracta d’un municipi sotmès a la protecció urbanística d’aquesta Llei a tota la seva 
superfície llevat de gran part de la vorera de mar i poblacions. Aquesta protecció és en 
forma de ANEI en major proporció destacant el de la Serra de Tramuntana, però 
també destaquen les ARIP, sobretot a la vall de Calvià i es Capdellà, el límit del qual 
arriba fins a l’entorn del Polígon de Son Bugadelles, sense afectar l’àmbit de la 
modificació puntual, el qual no es troba sotmès sota cap tipus de figura de protecció 
medi ambiental.    
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3.10 PAISATGE 
El paisatge pot considerar-se com una síntesi visual del territori que agrupa elements 
naturals (abiòtics i biòtics) i antròpics. La zona d’estudi forma part de la Plana de Son 
Ferrer-Son Bugadelles. Aquesta plana, originalment agrícola, presenta actualment una 
configuració paisatgística mixta, degut a la seva posició central respecte a les zones 
turístiques i com a punt d’accés cap als nuclis d’interior i la Serra de Tramuntana. Per 
tant, coexisteixen paisatges diversos com és l’agrícola tradicional amb els latifundis 
romanents de garrovers, prats de secà i ametllers; 3 camps de golf; barris concebuts 
inicialment com a lloc de residència dels treballadors de les zones turístiques (Son 
Ferrer); i el Polígon industrial de Son Bugadelles. Per altra banda, la presència de 
turons amb pinars com a patró de contrast a la plana, i el patrimoni arqueològic 
existent suposen uns valors singulars dintre d’aquesta unitat. 

Segons el Pla Territorial de Mallorca, aquest zona s’integra dins la Unitat paisatgística 
4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi. 
 

3.11 PATRIMONI 
La modificació puntual que ens ocupa no afectarà cap element patrimonial catalogat.  

 

3.12 POBLACIÓ 
L'anàlisi de la població del municipi de Calvià s'ha fet utilitzant dades provinents de 
l'IBESTAT.  

La població del municipi de Calvià a dia 1 de gener de 2017 era de 49.063 habitants. 
Es pot apreciar com es registrà un increment generalitzat d’efectius demogràfics fins el 
2013 però des de llavors ençà el número d’habitants s’ha vist reduït de manera 
significativa. 

Any Població
2017 49.063 
2016 49.580 
2015 50.328 
2014 50.363 
2013 52.272 
2012 51.114 
2011 52.451 
2010 51.462 
2009 51.774 
2008 50.777 
2007 47.934 

Taula 4. Evolució de la població al terme municipal de Calvià. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IBESTAT. 
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Quant l’estructura de la població del municipi, aquesta es pot observar a la següent 
piràmide: 

 
Gràfic 3. Estructura de la població del municipi de Calvià 2017 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT 

 

La piràmide té la típica forma de bulb. Per una banda, es pot observar com els grups 
d’edat més nombrosos se situen entre els 35 i els 50 anys, generacions que es 
corresponen amb el baby boom dels anys 60 i 70, el qual va coincidir amb les primeres 
grans aportacions d’immigrants atrets pel desenvolupament turístic.  

Quant a l’origen de la població del municipi d’un total de 49.063 habitants, 19.095 
(38,9%) són nascuts a Balears, 13.394  (27,29%) a altres comunitats autònomes de 
l’estat espanyol i 16.574 (33,7%) a l’estranger. En comparació amb el conjunt de 
Mallorca i Balears, s’observa una major importància de la població estrangera. 

 

3.13 ECONOMIA 
Les dades per elaborar aquest capítol s’han extret de l’IBESTAT. Una manera 
d'apropar-nos a la distribució per sectors econòmics al municipi de Calvià és a través 
de la distribució per sectors de la població activa. Així, a l'any 2017 la distribució per 
sectors i mesos posa de manifest l'escàs pes de l'agricultura i ramaderia en l'economia 
del municipi i la gran importància del terciari.  

Dins el sector secundari el subsector més important és el relacionat amb el món de la 
construcció, que es pot considerar com un referent important a la base econòmica 
local. Pel que fa al sector terciari, al qual es dedica més del 89% de la població en 
temporada alta, el turisme té una importància cabdal, amb un augment en els mesos 
d'estiu com a conseqüència de l'estacionalitat turística. 
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 Total Sector 
Primari 

Sector 
Secundari 

Sector 
Terciari 

Desembre 15.932 71 3.189 12.672 
Novembre 16.383 73 3.279 13.031 
Octubre 21.111 73 3.159 17.879 
Setembre 29.165 75 3.149 25.941 
Agost 30.395 74 3.066 27.255 
Juliol 31.237 74 3.106 28.057 
Juny 30.458 73 3.164 27.221 
Maig 29.420 71 3.229 26.120 
Abril 26.088 71 3.257 22.760 
Març 20.311 67 3.203 17.041 
Febrer 17.300 66 3.150 14.084 
Gener 15.339 66 3.076 12.197 

Taula 5. Distribució de la població activa de Calvià per sectors econòmics (2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT 

 

Pel que fa a l’evolució de l’atur, es pot constatar l’increment que va patir en els anys 
centrals de la crisi, però a partir de 2011 es comença a reduir de manera constant. El 
que es pot comprovar a la següent gràfica són els moviments estacionals de la sèrie, 
molt lligats a l’estacionalitat turística. 
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Gràfic 4. Evolució de l’atur al municipi de Calvià.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESTAT. 
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3.14 INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS 
Abastament d’aigua potable i sanejament d'aigües residuals 
Segons dades de l’Enquesta d’Infraestructures  i Equipaments  Locals (EIEL) hi ha 
nombroses captacions municipals, sobretot en el límit oest del municipi, però és 
fonamental la connexió amb la xarxa de subministrament de Palma, a la vegada 
connectada amb l’Eix Trasversal de Subministrament de l’Illa de Mallorca. D’aquesta 
manera, el proveïment està garantit pels pous propis i les connexions citades. 

Calvià presenta una ràtio de consum d’aigua per habitant (resident i turista) elevada, 
en comparació amb altres zones de l’illa. Es combinen dos fenòmens les zones 
turístiques i urbanitzacions residencials que expliquen consums de recursos superiors. 

 
  Consum aigua 2012 m3 l /hab /dia 

Calvià 10.088.755 305,25 

Taula 6. Consum urbà d’aigua per pernoctacions.  

Font: Elaboració pròpia a partir de Direcció general de recursos hídrics de la CAIB. 

La depuració d’aigües es realitza mitjançant 4 EDARs: Santa Ponça, Bendinat, 
Peguera i Calvià Vila. Quant a l’estat de la xarxa de clavegueram, tots els nuclis tenen 
la major part d'aquesta en un estat bo. 

Com ja s’ha esmentat, la parcel·la objecte d’aquest estudi se situa al polígon de Son 
Bugadelles, que compte amb una xarxa de subministrament aigua, de sanejament i de 
pluvials. Les aigües són depurades a l’EDAR de Santa Ponça.  

Energia 
D’acord amb les dades de l’IBESTAT, el consum total final d’energia elèctrica al terme 
de Calvià durant l’any 2016 s’ha estimat en 380.502.011kWh. (Població 2016, 49.580). 
Això, ens dóna un consum per càpita de 7.674,5 kWh/hab/any.  

El subministrament d’energia elèctrica arriba al solar a través d’una xarxa de 
distribució. 

Residus 
Les dades de Residus Sòlids Urbans (RSU) i de la recollida selectiva (paper-cartró, 
vidre, envasos lleugers, FORM) del municipi de Calvià s’han obtingut a partir de les 
dades publicades pel Consell Insular de Mallorca. 

Les dades de producció de RSU entre els anys 2011 i 2017 (Tn/any) reflecteixen en 
certa forma les fluctuacions d’efectius poblacionals que ha experimentat el municipi. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Altres 8.409,26 8.400,59 8.487,15 8.646,36 8.512,72 9.329,42 10.383,11
Rebuig 46.083 45.784 44.973 44.918 46.165 47.633 49.555 
TOTAL 54.492,07 54.184,82 53.459,79 53.564,12 54.677,60 56.962,68 59.938,26

Taula 7. Producció de RSU (Tn/any) al municipi de Calvià. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Insular de Mallorca. 
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El total de RSU produïts al 2017 ha estat de 59.938,26 Tn el que significa que la taxa 
de producció de RSU per càpita al municipi era de 3.34 kg/hab/dia, per damunt de la 
mitjana de l’illa, que es trobava aquell any en 1,92 kg/hab/dia (605.959 Tn anuals). 

Les dades sobre la recollida selectiva proporcionada pel Consell Insular ens mostren 
com durant el període 2011-2017 la recollida selectiva de residus incrementà un 
23.47% al municipi de Calvià, més que al conjunt de l’illa on es registrà un increment 
del 9,34%. Totes les fraccions de recollida selectiva han vist incrementar el seu volum. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Envasos 963,22 972,24 997,34 982,04 1.026,68 1.102,06 1.172,84 
Vidre 2.903,20 2.896,48 2.973,88 2.805,74 2.828,70 3.091,24 3.377,31 
Paper 2.432,16 2.374,62 2.386,37 2.737,42 2.481,18 2.673,54 2.843,32 
FORM 2.110,68 2.157,25 2.129,56 2.121,16 2.176,16 2.462,58 2.989,64 

Taula 8. Recollida selectiva (Tn/any) al municipi de Calvià durant el període 2011-2017. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Insular de Mallorca 

El municipi de Calvià disposa d’un Punt Verd de recollida selectiva al Polígon de Son 
Bugadelles. 

 

Xarxa viària i zones verdes 
 

L’àmbit d’estudi es troba al Carrer Son Thomàs, núm.4 del polígon de Son Bugadelles, 
al qual s’hi accedeix a través de la carretera Ma-1014 urbanització Galatzó (Ma-1). 

El municipi de Calvià presenta una ràtio d’espais lliures públics per plaça per sobre 
dels 25 m2. A Calvià en general les densitats de població són baixes, són 
urbanitzacions moltes d’elles de caràcter més extensiu i les trames urbanes allotgen 
una major quantitat d’espais lliures.  

 
MUNICIPI Superfície (m2) Places Habitatges m2 ELP/plaça 

Calvià 3.962.644 59.450 36.320 26,37 

Taula 9. Superfície (m2) d’ELP per plaça (places turístiques + capacitat d’allotjament en 
habitatges).  

Font: elaboració pròpia a partir de MUIB, cens d’habitatges de 2011 i Conselleria de turisme.  

La parcel·la objecte de la modificació puntual es troba envoltada per una zona d’espai 
lliure públic que connecta la urbanització de Galatzó i el polígon de Son Bugadelles.   
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4 EFECTES PREVISIBLES 
4.1 EFECTES AMBIENTALS 
Una vegada sintetitzades les propostes que es plantegen en aquesta Modificació 
Puntual i un cop realitzada la descripció de l’inventari ambiental de la zona afectada es 
passa a detallar els elements concrets que constitueixen la matriu d’interaccions: 
accions i factors ambientals.  

4.1.1 ACCIONS 
En aquest apartat s’exposen les accions relacionades amb la modificació puntual que 
són susceptibles de generar algun impacte en el medi ambient:  

- Qualificar com a Equipament Públic (EQ-P), una superfície de 5.600 m2 d’una 
parcel·la de 10.831 m2 que està situada a l’extrem sud del polígon industrial-
serveis de Son Bugadelles, i que actualment té una qualificació d’Equipament 
Privat (EQ-R). Aquesta modificació suposarà un canvi de les condicions 
d’edificació de la parcel·la, tenint en compte la normativa urbanística vigent al 
municipi, el canvi de EQ-R a EQ-P, suposa un augment de l’edificabilitat de la 
parcel·la:  

EQ-R EQ-P 

Altura                        2 plantes  

màxima                     6,5m 

3 plantes  

12 m 

Altura                         8 m  

total 

14 m 

Edificabilitat             0,5m2/m2 

màxima 

1,00m2/m2 

Ocupació                -----  

màxima 

---- 

Separacions            H/2>3m   

mínimes 

m 

 

4.1.2 FACTORS AMBIENTALS 
El llistat de factors ambientals escollits, s’ha extret del document “Model per a 
l’avaluació d’impacte ambiental. Una proposta d’objectivació a les Illes Balears” 
elaborat per la Conselleria de Medi Ambient i d’Ordenació del Territori del Govern de 
les Illes Balears, on es mostra un arbre de factors ambientals. 

No s’han elegit tots els factors de l’arbre esmentat, sinó, simplement aquells que són 
més susceptibles de rebre impactes per la modificació. 
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Relleu i caràcter topogràfic 

Capacitat agrològica del sòl Terra–sòl  

Recursos culturals 
Medi Inert 

Aigua Qualitat físico–química 

Vegetació Cultius 

Subsistema 
físic natural 

Medi biòtic 
Fauna Espècies i poblacions en 

general 

Paisatge intrínsec Qualitat del paisatge 

Intervisibilitat Incidència visual 

Components singulars del 
paisatge Components singulars artificials 

Llocs o monuments 
historicoartístics 

Jaciments arqueològics 

Subsistema  
perceptual Medi perceptual 

Recursos cientificoculturals 

Estructures i edificacions 
tradicionals 

Usos del sòl rural Productiu Ús agrícola 

Acceptabilitat social del projecte 
Caract. culturals Característiques culturals 

Tradicions 

Infraestructures Infraestructura viària Viari rural 

Trama urbana 

FA
C

TO
R

S
 A

M
B

IE
N

TA
LS

 D
IR

E
C

TE
S

 

Subsistema 
població i 
poblament 

Estructura urbana Morfologia 
Tipologia i tipisme 

Dinàmica poblacional Moviments immigratoris 
Població 

Densitat de població Densitat de població fixa i flotant

Activitats econòmiques 
afectades 

Subsistema 
socio–

econòmic 
Economia Activitats i relacions 

econòmiques 
Activitats econòmiques induïdes 

Infraestructura viària Accessibilitat a la xarxa viària 

Infraestructura energètica 
Infraestructura no viària 

Infraestructura hidràulica 

Habitatge (i allotjament turístic) 

FA
C

TO
R

S
 A

M
B

IE
N

TA
LS

 IN
D

IR
E

C
TE

S
 

Subsistema 
nuclis i 
infraes-
tructures 

Infraestructures i 
serveis 

Equipaments i serveis 
Equipaments 
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4.1.3 DETECCIÓ I DESCRIPCIÓ D’EFECTES AMBIENTALS 
Per la naturalesa de les accions, els principals efectes negatius es relacionen amb el 
canvi de qualificació dels terrenys i l’execució de les obres de construcció de 
l’equipament: 

- Increment de la pols i partícules en suspensió durant l’execució de les 
obres i durant el funcionament de l’activitat.  
Es tracta d’un efecte que es donaria sobretot en fase de construcció i es deu a la 
contaminació associada a l’increment de pols a l’aire, provocat pel moviment de 
terres, moviment de maquinària, asfaltat, durant les obres d’urbanització i 
edificació del nou equipament.  Aquesta situació podria provocar problemes de 
visibilitat als residents de la zona i, inclòs, problemes respiratoris en les persones 
més sensibles. Es tracta d’un efecte que es donaria igualment amb l’ordenació 
vigent, la qual permet la construcció d’equipaments destinats a usos recreatius, 
esportius i socioculturals.  

Durant la fase de funcionament de l’activitat també es poden donar efectes de 
partícules en suspensió com a conseqüència de la presència de vehicles 
motoritzats. 

- Increment de la contaminació acústica durant l’execució de les obres i 
durant el funcionament de l’activitat.  
Durant la fase d’obres els renous es deuen a les activitats constructives i al 
transport de materials. Els increments de renou són intermitents i de diferent 
magnitud. El funcionament de la maquinària pesada i els moviments de terres i 
materials provocaran renous i vibracions. No es preveu que l’efecte sigui molt 
important. No es preveu que els nivells de contaminació acústica puguin ser 
superiors als que es produeixen a qualsevol obra. 

Durant la fase de funcionament de les instal·lacions també es poden produir 
efectes derivats de la contaminació acústica de l’activitat. Es tracta d’una activitat 
potencialment contaminant en aquest sentit, durant el dia, quan les instal·lacions 
estiguin obertes. 

Aquest efecte no solament pot provocar la disminució de la qualitat de vida dels 
residents de la zona més propera sinó que també pot afectar a les espècies de 
fauna més sensibles, provocant que es desplacin cap a zones dels voltants més 
tranquil·les.  

- Alteració de l’estat dels terrenys, per disposició de les instal·lacions. Es tracta 
de terrenys que no estan edificats o ocupats i que s’hauran d’ocupar, però no 
revesteixen de valors ambientals o paisatgístics destacables.  

L’execució de les obres també suposarà la substitució de l’ús del sòl actual. Es 
tracta de terrenys agrícoles però en estat d’abandonament.  

Durant aquesta fase, moltes de les alteracions més greus i permanents es 
produeixen sobre el substrat, sempre en funció de la magnitud dels moviments 
de terra i de la compactació del terreny causat pel pas de la maquinària fins a la 
zona de la construcció del nou equipament. El recobriment i la 
impermeabilització de superfícies també poden ser efectes negatius. 
Evidentment, els efectes que puguin tenir les activitats humanes sobre el medi 
edàfic depenen, en gran part, de les característiques edafològiques i geològiques 
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originals de la zona que ens ocupa. Es tracta de sòl classificats com a urbans 
amb risc d’erosió. 

Els moviments de terra tenen com a objectiu preparar el terreny per a disposar 
les instal·lacions. Aquests moviments suposaran els següents efectes negatius: 

1. Canvis en la morfologia original del terreny. 

2. Canvis en els processos naturals de drenatge. 

3. Increment de la pèrdua de terra. 

4. L’acumulació i el farciment dels sobrants de terra en determinats lloc 
suposa la barreja de diferents capes edàfiques i la destrucció de la 
vegetació. 

5. Destrucció d’hàbitats faunístics. 

6. Ocupació i canvi en l’ús original del sòl (segellat del sòl). 

7. Compactació del sòl per pas de maquinària i/o personal de l’obra. 

8. Possible contaminació del sòl per residus puntuals, vessaments 
incontrolats, canvis d’oli en maquinària i vehicles, .... de caire puntual i 
accidental. 

Per una altra banda, l’acumulació i farciment dels sobrants de terra i la 
conseqüent barreja de capes de terra o la formació de dipòsits d’aquests 
sobrants, així com la compactació del sòl per pas de maquinària o personal per 
àrees adjacents són efectes que poden afectar a tota la zona d’obres.  

Cal considerar, a més, l’efecte que pot suposar la mala o nul·la gestió dels 
residus que es generin en la fase d’obres, els quals poden acabar dipositats o 
dispersats per la zona d’obres o pels voltants. 

- Afecció al drenatge superficial. Els principals efectes sobre la hidrologia 
superficial en fase d’obres de la zona serien: 

- Canvis en els processos naturals de drenatge de la zona per la disminució 
de la superfície permeable i per variacions en els processos d’escorrentia 
de la zona. 

- Disminució de la qualitat de l’aigua dels torrents, en dipositar-se partícules 
sòlides arrossegades per l’escorrentia natural o el vent des dels dipòsits de 
terra.  

En qualsevol cas, ja s’ha tractat al llarg del document, es tracta de terrenys que 
no tenen cap curs d’aigua. L’efecte, per tant, és baix. 

- Possible afecció a una zona amb risc de contaminació d’aqüífers. Els 
terrenys es troben en una zona delimitada amb risc moderat de contaminació 
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d’aqüífers.  Per tant s’haurien de vigilar possibles vessaments de carburants o 
altres residus potencialment contaminants. 

- Tot i que es tracta de terrenys d’escàs valor natural, la modificació puntual 
permetrà la construcció d’una estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles que 
comportarà efectes de degradació paisatgística, degut a l’alteració de les 
condicions naturals i rústiques dels terrenys on s’ha d’assentar.  

- Destrucció d’habitats faunístics. La fauna resultarà afectada pel projecte que 
ens ocupa en la mateixa mesura que ho resultarà la vegetació, és a dir, que es 
tracta d’un efecte d’escassa importància. En aquests espais es podrien alterar 
una sèrie d’hàbitats faunístics (arborícoles, fisurícoles i subterranis, sobretot). 
La destrucció de la vegetació, els moviments de terra, la compactació del 
terreny i el segellat del sòl són les accions que més repercutiran sobre la fauna 
de la zona. 

És possible que l’afecció a la fauna també es produeixi de forma directa (algun 
atropellament per ús de maquinària o per pas de vehicles pesats) o per altres 
formes indirectes (per exemple, el renou, contaminació lumínica o el pas 
freqüent de maquinària i personal en fase de construcció pot provocar el 
desplaçament de les espècies més sensibles cap als voltants). 

- Increment del trànsit de vehicles motoritzats en els carrers veïns per la 
presència de la nova activitat. Al tractar-se d’un polígon però, disposa dels vials 
adaptats al trànsit de vehicles pesants. 

- Increment del consum de recursos naturals (aigua i energia) i producció 
de residus. En qualsevol cas, no representaria en aquest sentit un canvi 
important respecte del que preveu el planejament vigent, que ordena la 
parcel·la com equipament privat. 

No obstant els efectes anteriors, s’ha de dir que es tracta d’efectes molt puntuals i 
clarament assumibles en vistes dels avantatges de l’actuació plantejada, clarament 
definides pel seu interès general. Així cal apuntar els efectes positius següents:. 

- Augment de les expectatives econòmiques de les activitats relacionades de 
manera directa o indirecta amb la construcció, en incrementar-se les possibilitats 
de volums de construcció. 

- La modificació pretén aconseguir uns terrenys aptes per a la construcció d’una 
estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles, que contribuirà a oferir un mou servei 
que millorarà de la qualitat de vida dels residents.   
 

4.2. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS 
No hi ha afecció. Per una altra banda, la modificació no afecta altres plans o 
programes de rang inferior. Pel que fa a la normativa de rang superior, la present 
modificació puntual no afecta el compliment del Pla Territorial Insular. 
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5 MOTIUS DE SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA PREVISTA 
 

A l’apartat 2.3 d’aquest document, s’inclou un estudi d’alternatives viables. Atesa la 
naturalesa de la modificació puntual, l’alternativa 1 proposada al punt 2.3, compleix 
tots els requisits per facilitar la construcció d’una nova estació d’Inspecció Tècnica de 
Vehicles: 

o La parcel·la està classificada com a sòl urbà, té consideració de solar i està 
qualificada com EQ-R (equipaments privats).  

o Es disposa de manera contigua a instal·lacions existents, concretament al 
polígon industrial i de serveis de Son Bugadelles. 

o Se situa a una parcel·la de dimensions i topografia adients.  

o Evita qualsevol afectació a torrents i a la seva servitud de pas. 

o No afecta a béns d'interès patrimonial o natural. 

o Evita qualsevol afecció a terrenys amb algun tipus de risc natural, excepte el de 
contaminació d’aqüífers i erosió que es troba present a tota la zona segons el 
planejament municipal. 

o La parcel·la disposa d’accés rodat i fàcil connexió a sanejament, 
subministrament d’aigua i electricitat, a través del carrer Son Thomàs. 

 
En aquesta modificació, per tant, no existeixen altres alternatives ambientalment 
millors.  
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6 MESURES PREVENTIVES 
Aquest apartat està pensat per a indicar mesures per a prevenir, reduir, eliminar o 
compensar els efectes ambientals negatius significatius de la Modificació.  

Mesures destinades a la minva dels efectes sobre el paisatge del seu entorn: 

i. Que el nou equipament públic estigui adaptat a l’entorn amb el color, els 
materials i l’estil. 

ii. En els enjardinaments s’han de fer servir preferentment espècies de vegetació 
autòctona que afavoreixin la integració de l’equipament amb el seu entorn 
natural. 

iii. Les faroles hauran d’encaminar adequadament l’emissió de llum cap en terra, 
per evitar contaminació lumínica. 

iv. Soterrar el cablejat i resta d’instal·lacions tècniques. 

v. Que els tancaments del nou equipament públic siguin diàfans i estiguin 
integrats paisatgísticament en l’entorn. 

Mesures destinades a minvar efectes com els residus, renou, emissions de partícules i 
pols: 

i. S’haurà de vigilar que durant les obres es faci una correcte gestió dels residus 
generats, segons el previst a la normativa d’aplicació, evitant qualsevol tipus 
d’acció que pugi contribuir a la contaminació de l’aqüífer.  

ii. S’haurà de triar la maquinària i equips adequats per a cada feina que disposin 
de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i emissions de gasos. 

iii. El moviment de terres i, sobretot, la circulació de maquinària poden originar 
l'emissió de quantitats importants de partícules en suspensió cap a 
l'atmosfera. Es recomana doncs, que en els períodes secs en què aquesta 
possibilitat augmenta o quan s'observi aquest fenomen, es realitzin regs 
periòdics dels accessos i esplanades d'obra, sobretot en cas que hi hagi la 
possibilitat de provocar molèsties a les residències més properes o als usuaris 
de les vies usades comunament per residents o treballadors.  

iv. Que s’impermeabilitzi i segelli convenientment el sòl per intentar evitar 
possibles filtracions en cas de vessament. 

Mesures destinades a l’estalvi d’energia i aigua: 

i. Que es prevegin mesures d’estalvi d’energia o d’utilització d’energies 
alternatives, i de baix consum d’aigua. Estudiar energies poc contaminants i 
de baix preu i enllumenat de baixa intensitat i consum.  

ii. Ús d’espècies autòctones amb baixos requeriments hídrics a les zones 
enjardinades. 

iii. Que durant les obres es faci una correcte gestió dels residus generats, 
segons el previst a la normativa d’aplicació. 
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7 SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 
El seguiment de les mesures anteriors s’establirà per les vies habituals en cada cas. El 
control del projecte d’obra correspon a l’Ajuntament que haurà de vetllar per  la 
correcta adequació a la normativa. 

Per a cada mesura proposada al següent quadre s’inclouen diferents camps 
d’informació: fase on s’ubica la mesura,  indicador de realització, es a dir, en què 
consisteix i quin és el seu objectiu, la freqüència amb la que s’ha de comprovar el seu 
compliment, el valor límit pel què es considera que no s'estan complint les mesures 
correctores i l’acció a prendre per compensar el no compliment. 

El seguiment de les mesures anteriors s’establirà per les vies habituals en cada cas. 
S’haurà  de vetllar per  la correcta adequació a la normativa. 

 

Fase Mesura Indicador de 
realització Freqüència Valor límit i accions 

1. Mesures i 
paràmetres 
d’integració 
ambiental i 
paisatgística. 

El projecte de les 
instal·lacions haurà de 
preveure mesures 
ambientals i 
paisatgístiques 
relacionades amb:  
erosió i contaminació 
d’aqüífers, tancaments, 
enllumenat, soterrament 
de cablejat,  
enjardinaments, espais 
lliures, residus, energia, 
aigua. En el sentit ja 
previst en el present 
document. 

Al projecte bàsic i 
al projecte 
definitiu. 

Ajuntament. En el cas de 
no ser així, s’hauran de 
prendre les mesures 
pertinents. 

1 

2. Disseny de 
l’equipament. 
Integració 
paisatgística i 
ambiental. 

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

Al projecte bàsic i 
al projecte 
definitiu.  

Ajuntament i Consell 
Insular. En el cas de no 
ser així, s’hauran de 
prendre les mesures 
pertinents. 

3. Protecció del 
confort ambiental 
diürn. 

Vigilar els nivells de 
generació de renous, 
gasos i pols per part de 
la maquinària i equips 
d’obra. 

Comprovació de 
maquinària i 
equips en la 
planificació de les 
obres, mesures 
periòdiques a la 
fase d’execució. 

Límit màxim en dB en 
zones habitades. Triar la 
maquinària i equips 
adequats per a cada 
feina que disposin de 
sistemes silenciadors i 
amb nivells baixos de 
renou i emissions de 
gasos. 

 

2 

4. Gestió d’obra. 

Comprovar que a l’obra 
s’inclouen les mesures 
tècniques incorporades 
als projectes per evitar 
els efectes negatius. 

Comprovar la 
correcte execució 
del projecte. 

No es permet 
l’incompliment del 
projecte d’obra. 
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5. Gestió de 
residus. 

Vigilar que durant les 
obres es faci una 
correcte gestió dels 
residus generats, segons 
el previst a la normativa 
d’aplicació. 

Comprovar la 
correcte execució 
del projecte 

Els valors límit són els 
que estableix la 
normativa vigent en la 
matèria. 

 

 

3 

6. Compliment 
de mesures per 
evitar problemes   
i efectes negatius 
en fase de 
funcionament. 

 L’administració 
competent haurà de fer 
complir la normativa 
durant el funcionament 
de les instal·lacions per 
evitar problemes 
ambientals. 

Segons la 
legislació existent 
en la matèria. 

No es permet 
l’incompliment de la 
normativa legal. 

 
1. Projecte d’obra d’equipament. 

2. Execució de les obres.  

3. Funcionament de l’equipament.  
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9 CONCLUSIONS 
 

La Modificació Puntual MP-04/2018 proposa qualificar 5.600 m2 d’una parcel·la situada 
al polígon de Son Bugadelles, qualificada al planejament com a sòl urbà per 
equipaments privats (EQ-R), per tal de que passi a ser una zona per equipament 
públic (EQ-P). Amb aquest canvi, es pretén disposar d’una parcel·la que compleixi 
amb la normativa urbanística per poder construir un futur centre d’inspecció tècnica de 
vehicles (ITV). La necessitat de preveure un centre d’ITV al municipi de Calvià, es 
justifica perquè s’ha produït un increment notori del parc de vehicles al municipi, sent 
el segon municipi de Mallorca amb més vehicles, circumstància que ha generat una 
forta demanda d’aquest servei entre els residents.  

Com qualsevol altre projecte que s’ubiqui sobre el territori, pot implicar efectes positius 
i negatius sobre el medi ambient. En aquest cas, la construcció d’una nova ITV en uns 
terrenys urbans, que tenen la condició de solar, tendrà efectes positius sobre els 
factors ambientals indirectes (qualitat de vida de la població, dotació d’equipaments, 
...) i efectes negatius sobre el medi físic i biòtic, si bé s’estima que aquests darrers 
seran d’escassa importància. A més, els efectes negatius relacionats amb la 
construcció es produirien igualment en el cas de mantenir l’ordenament vigent, si bé,  
el canvi d’ús permet un increment de l’edificabilitat. Per tal de minimitzar aquesta 
circumstància, s’han proposat una sèrie de mesures correctores per tal de reduir 
l’impacte paisatgístic del nou equipament.   

Atès que els efectes negatius de l’actuació són poc significatius, afecten un àmbit de 
reduïda extensió i es veuen compensats pels efectes positius de l’execució d’un nou 
equipament públic, amb la conseqüent millora dotacional, es considera oportú 
sol·licitar la subjecció de la modificació puntual del Pla General de Calvià a avaluació 
ambiental estratègica simplificada.  

 

Per l’Equip Redactor 

 

 

 

Antoni Pons Esteva, geògraf  Miquel Àngel Coll Ramis, geògraf 

 

 

 

 

Magdalena Pons Esteva, llicenciada en dret Vicenç Guasp Vivó, geògraf 

 

Palma, 11 de juliol de 2018 
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ANNEX CARTOGRÀFIC 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 

 
 

Fotografia 1. Perspectiva del terreny afectat per la modificació puntual, vist des del 
carrer Son Thomàs. Al fons de la imatge s’observa la Urbanització de Galatzó. 
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Fotografia 2. Perspectiva del terreny afectat per la modificació puntual, vist des de la 
zona rural compresa entre la Urbanització Galatzó i el Polígon de Son Bugadelles. 
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Fotografia 3. Predomini de vegetació de tipus herbaci i arbustiu amb un baix valor 
natural.  
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Fotografia 4. A l’esquerra de la imatge s’observa el carrer de Son Thomàs i a la dreta, es 
pot veure l’aparcament de la Plaça Pascual Miquel just al davant de la parcel·la afectada 
per la Modificació Puntual.  
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Fotografia 5. Síquia situada a l’extrem sud de la parcel·la afectada per la Modificació 
Puntual.  

 
 


