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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 és la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears (BOIB núm. 106, de 20 d’agost de 2016). 

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 tenguin 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. 

 

 

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 9 de la Llei 12/2016 (modificat per la Llei 9/2018, de 31 de juliol) s’encarrega de 
determinar l’àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica ordinària i 
simplificada. 

“Article 9. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. 

1. Seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i 
els programes, així com les seves revisions, que s’adoptin o aprovin per una 
administració pública, l’elaboració i l’aprovació dels quals s’exigeixi per una 
disposició legal o reglamentària o per acord del Consell de Ministres, del 
Consell de Govern o del Ple d’un consell insular, quan: 

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

b) Requereixin una avaluació per afectar espais de Xarxa Natura 2000 en 
els termes prevists en la legislació sobre patrimoni natural i biodiversitat. 
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c) Els que requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada, 
quan es produeixi algun dels supòsits següents: 

I. Quan així ho decideixi, cas per cas, l’òrgan ambiental en l’informe 
ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex IV de la Llei 21/2013, 
de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

II. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol•licitud del promotor. 

2. També seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària les 
modificacions dels plans i programes inclosos en les lletres a) i b) de 
l’apartat 1 d’aquest article quan, per si mateixes, impliquin: a) Establir un 
marc nou per a l’autorització futura de projectes legalment sotmesos a 
l’avaluació d’impacte ambiental en les matèries incloses en l’apartat 1.a) 
anterior.  

S’entendrà que les modificacions comporten un nou marc per a l’autorització 
futura de projectes legalment sotmesos a avaluació ambiental quan la seva 
aprovació generi la possibilitat d’executar algun projecte nou sotmès a 
avaluació ambiental, o augmenti les dimensions o l’impacte eventual de 
projectes sotmesos a avaluació ambiental ja permesos en el pla o programa 
que es modifica.  

b) Requerir una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els 
termes prevists en la legislació del patrimoni natural i de la biodiversitat.  

3. Seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:  

a) Els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b) de l’apartat 1 
d’aquest article, i les seves revisions, quan es limitin a establir l’ús de zones 
de reduïda extensió en l’àmbit municipal.  

b) Els plans i els programes, i les seves revisions, que estableixin un marc 
per a l’autorització de projectes en el futur, però no compleixin els altres 
requisits que s’indiquen en les lletres a) i b) de l’apartat 1 d’aquest article.  

4. També seran objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada:  

a) Les modificacions esmentades en l’apartat 2 d’aquest article, quan siguin 
de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l’article 5 de la Llei 
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

b) Les modificacions de plans o programes que, tot i no estar incloses en 
l’apartat 2 d’aquest article, suposin, per si mateixes, un nou marc per a 
l’autorització de projectes. Es considerarà que les modificacions de plans i 
programes comporten un nou marc de projectes quan la seva aprovació 
generi la possibilitat d’executar nous projectes, o augmenti les dimensions o 
l’impacte eventual dels permesos en el pla o programa que es modifica i, en 
tot cas, quan suposin un increment de la capacitat de població, residencial o 
turística, o habilitin la transformació urbanística d’un sòl en estat natural, 
agrari o forestal, que no compta amb serveis urbanístics.  

No obstant això, en els casos que l’òrgan ambiental, a instància motivada de 
l’òrgan substantiu, valori que aquestes modificacions són d’escassa entitat, 
les podrà excloure del procediment d’avaluació ambiental, amb un informe 
tècnic previ que conclogui que no tenen efectes significatius sobre el medi 
ambient. 
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La modificació puntual proposada té per objecte la delimitació d’un àmbit que permeti 
l’ampliació de l’IES Porreres i el canvi de traçat d’un camí que dona accés a 3 
parcel·les on s’hi realitzen activitats industrials, canvi que ve motivat per la necessitat 
de que l’ampliació de l’IES sigui continua amb la parcel·la que actualment el conté. 
S’adapta també l’article 116 de les NS que regula els equipaments docuents, 
modificant conforme a les necessitats els paràmetres d’edificabilitat, ocupació màxima 
i volum màxim prèviament establerts. 

Així doncs, com a conseqüència de l’exposat i d’acord a l’article 9 de la Llei 12/2016 en 
concret al punt 4.b, es proposa inicialment tramitar aquesta modificació puntual 
amb una avaluació ambiental estratègica simplificada. 

 

 

1.3 PROCEDIMENT 

 

El procediment a seguir en les modificacions puntuals sotmeses a avaluació ambiental 
estratègica simplificada és l’establert al títol II, capítol I, secció 2ª (de l’article 29 al 32) 
de la Llei 21/2013. Es diferencien les següents fases: 

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

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

Actualment ens trobam en aquesta fase i 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 
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hàbils, comptats a partir de la recepció del requeriment, ordeni a l’òrgan 
competent el lliurament de l’informe corresponent en el termini de deu dies 
hàbils, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el 
responsable de la demora. El requeriment efectuat s’ha de comunicar a l’òrgan 
substantiu i al promotor, i suspèn el termini. 

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

 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 de les Normes Subsidiàries de Porreres. 

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

j) Una descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental del pla. 

 

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

 Margalida Mestre Morey, geògrafa 

 Aina Soler Crespí, arquitecta 

Alejandro Pilares García, geògraf 

Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf 
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2 CARACTERÍSTIQUES DEL PLA O PROGRAMA 

 

2.1 OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ 

 

Actualment existeix un equipament d’educació secundària localitzat a la carretera Ma-
5030A. Aquest equipament de caire supramunicipal dona servei als municipis de 
Porreres, Montuïri i Vilafranca de Bonany. L’ampliació de l’Institut d’Educació 
Secundària (IES) pretén donar cabuda al nombre d’alumnes que ha de cobrir el centre 
en funció dels municipis de referència, podent així eliminar les actuals aules modulars i 
podent també afegir els estudis de batxillerat. 

L’actuació també comporta la desviació d’un tram de camí que, a l’actualitat ,prèvia a 
aquesta modificació, transcorre colindant a la parcel·la que conté l’IES. Degut a les 
característiques de l’actuació detallades en la Memòria de la Modificació Puntual 
aquest tram de camí agafarà condició de carrer urbà. 

A més, la modificació dels paràmetres d’ocupació màxima, volum màxim i edificabilitat, 
de l’article 116 que regula els equipaments docents, permetrà que la nova edificació 
pugui ser coherent a les necessitats. 

 

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

 

Abast de l’actuació 

 

 

Figura 1. Àmbit d’actuació 
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Criteris i alternatives tècnicament i ambientalment raonables 

Els criteris per a la delimitació dels nous terrenys s’haurien d’ajustar a les següents 
característiques: 

1. Que la futura zona d’equipament docent es situï a una parcel·la de 
dimensions adequades, segons els requeriments establerts per la Conselleria 
d’Educació, Universitat i Recerca, com és que l’ampliació sigui continua a la 
parcel·la que el conté i que la superfície necessària pel nou equipament sigui 
d’almenys 4.500 m2.  

2. Que la topografia sigui l’adient per la construcció d’un centre docent. Que 
l’emplaçament eviti zones de topografia natural amb elevat pendent.  

3. Dotar de bona accessibilitat a les industries localitzades darrera l’IES. Què la 
nova disposició del tram de camí permeti igualment l’accessibilitat, inclús per 
camions de gran tonatge.  

4. Que s’ubiqui preferentment en sòl urbà, i sinó pot ser que s’ubiqui en 
categories de sòl rústic comú, seguint el següent ordre: primer en ATC, 
després, en ATH i finalment en SRG. Que la ubicació, quedi el més integrada 
en la trama urbana actual. 

5. Ocupar terrenys que no estiguin afectats de manera significativa per riscos 
d'incendi, erosió, despreniment, inundació o contaminació d'aqüífers. En cas 
que s’ubiquin en sòl rústic que evitin en la mesura del possible les APR. 

6. Ocupar terrenys d’escàs valor natural o rural. 

7. Que s’eviti, en la mesura del possible afeccions a zones de protecció 
d’infraestructures, carreteres, domini públic hidràulic... 

8. No afectar a béns d'interès patrimonial ni a les principals visuals sobre el 
poble. 

 

Partint dels criteris anteriors, es plantegen 2 alternatives: 

Alternativa 0 o no actuació. D’aquesta manera no es donaria solució a les 
necessitats de l’IES Porreres. No hi hauria cap cost econòmic per les administracions 
afectades, s’evitarien les molèsties relacionades amb el soroll i la pols durant la fase 
de construcció i, en conseqüència, no es canviaria l’ús del sòl, ni s’alteraria el consum 
de recursos. 

Alternativa 1. Es milloraria la dotació de l’equipament educatiu, resolent les 
mancances tant a nivell municipal com a nivell supramunicipal. Comportaria un cost 
econòmic per les administracions, afectant, degut al compliment dels requeriments de 
la Conselleria d’Educació, a uns terrenys classificats com a sòl rústic comú, els quals 
passarien a ser sòl urbà amb una qualificació d’equipament docent. Així doncs, 
repercutiria en una major ocupació del sòl i també en l’increment del consum de 
recursos. 

 

En vistes d’allò exposat, s’ha optat per descartar la no actuació i, en 
conseqüència,  desenvolupar l’Alternativa 1. 
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Proposta de la modificació 

Classificació de l’àmbit de sòl rústic com a Sòl Urbanitzable Directament Ordenat 
(SUDO) 

- Modificació del tram de camí. D’acord amb la normativa vigent, es proposa 
que la modificació del traçat del tram de vial tingui una amplada de 8 metres, 
millorant així l’amplada del tram preexistent que tenia en el seu punt màxim fins 
a 6 metres. 

La modificació del tram per a l’ampliació de l’institut suposa un augment de la 
seva longitud. El tram modificat fa aproximadament 82,5 metres i el tram 
proposat aproximadament 139,5 metres (1.817 m2). 

Així mateix es preveu, per tal d’aprofitar un remanent de parcel·la un espai de 
435 m2 destinat a aparcament. 

- Qualificació d’una parcel·la com equipament docent. Es tracta d’una 
parcel·la de 5.011 m2, la qual serà cedida a la Conselleria d’Educació per a que 
tingui sòl disponible per executar l’ampliació de l’IES Porreres. 

- Modificació de l’article 116. Article referent a la qualificació d’equipament 
docent de la normativa de les Normes Subsidiàries, en concret l’ocupació 
màxima, que passa de ser del 40% al 60%, el volum màxim que passa del 
2m3/m2 a 3 m3/m2 i l’edificabilitat que passa de 0,66 m2/m a 1 m2/m. 

    

      

2.3 DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA O PROGRAMA 

 

La tramitació de la Modificació es troba, en aquest moment, en fase prèvia a 
l’aprovació inicial. Per tal que el Pla entri en vigor cal seguir la tramitació administrativa 
del Pla:  aprovació inicial i exposició pública i aprovació definitiva. La tramitació del pla 
correspon a l’Ajuntament.  

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

- Sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica simplificada. La 
documentació de la modificació juntament amb un document ambiental 
estratègic simplificat serà remesa a la CMAIB, perquè realitzi les consultes 
prèvies. 

- 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 Provisional. Actualització de la documentació del Pla amb les 
modificacions introduïdes arran de les al·legacions i informes de la fase 
d’exposició pública i s’aprovarà la documentació.  

- Aprovació definitiva. La documentació aprovada provisionalment serà tramitada 
al CIM per a la seva aprovació definitiva. 

La modificació puntual de les NS 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 
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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.  

 

 

2.4 LES CARACTERÍSTIQUES DEL PLA A EFECTES DE VALORAR LA SEVA 
SUBJECCIÓ A AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 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 l’ampliació de 
l’Institut d’Educació Secundària de Porreres localitzat al pròpi municipi de Porreres; 
atès que és un ús que ja apareix en el planejament vigent, es tracta de qualificar un 
àmbit per a la seva ampliació. 

En relació a la seva ubicació, una de les característiques claus és que els terrenys 
facilitats han de presentar solució de continuïtat amb l’IES preexistent. D’aquesta 
manera i atenent les característiques de la ubicació de l’actual IES les possibilitats 
d’ubicació de l’ampliació estan limitades a l’extem nord de la parcel·la que ja el conté.  

 

 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 s’emmarca 
en el que estableixen la norma 57. Determinacions sobre equipaments de les normes 
d’ordenació del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), així com també es fa 
referència a la norma 6.2.a. a la qual s’exposa que “no es computaran com a 
superfícies de nou creixement les destinades a grans equipaments que formin part del 
nou polígon. A aquest efecte s’entén per gran equipament el de domini públic i ús o 
servei públic supramunicipal contingut en les determinacions del planejament general 
municipal o en el planejament territorial o sectorial. També tendran la consideració de 
grans equipaments els centres educatius i sanitaris públics inclosos dins la xarxa 
pública”. 

 

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 el de proposar 
una reserva d’espai per a l’ampliació de l’IES Porreres i d’un tram de vial, i 
l’establiment dels paràmetres mínims que hauran de regular el projecte, part del qual, 
en concret l’ampliació de l’equipament docent, redactarà l’administració competent. 
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Les consideracions ambientals que es poden integrar, per tant, en aquesta modificació 
són només les referides a la ubicació i principals paràmetres, perquè les condicions de 
disseny definitives seran definides en el projecte de l’equipament. A més, cal dir que la 
superfície reservada s’ajusta en bona mesura a la requerida per la Conselleria 
d’Educació i els paràmetres establerts han estat fixats per tal de facilitar-ne el disseny i 
la correcte execució. 

 

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’un àmbit amb un ús rural i que no presenta 
vegetació d’interès conservacionista.  

En qualsevol cas, s’ha de plantejar que la modificació pretén millorar els equipaments 
docents existents i que siguin els adequats a les necessitats del municipi, atès que les 
instal·lacions actuals han quedat petites. 

 

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 
 
La modificació puntual de les NS de planejament de Porreres es realitza a terrenys en 
sòl rústic situats al nord del nucli urbà de Porreres (Figura 2). La superfície total de la 
modificació és de 6.828 m2 i afecta totalment a les parcel·les amb referència cadastral 
07043A002090080000HK, 07043A002002110000HK i 07043A002002120000HR, i 
parcialment a la 07043A0022100000HO i a una part del viari de titularitat pública.  
 

 

Figura 2. Localització de l’àmbit de la modificació 
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3.2 FISIOGRAFIA, GEOLOGIA I LITOLOGIA 

Fisiografia 

Les cotes dels terrenys afectats per la modificació oscil·len entre els 127 m i els 128 m 
(Figura 3). Això fa que es tracti d’una superfície pràcticament plana amb un pendent 
mitjà de l’1,4%. 

 

Figura 3. Hipsometria de l’àmbit d’estudi 

 

Geologia i litologia 

Per a l’estudi de la geologia i la litologia de l’àmbit d’estudi s’ha consultat el Mapa 
Geológico de España escala 1: 50.000 del Instituto Geológico y Minero de España, així 
com les dades disponibles  al visor de l’IDEIB.  

La major part dels terrenys de la modificació estan constituïts per margues, arenisques 
i conglomerats del Miocè inferior (Burdigaliense), a excepció de l’extrem sud-est de 
l’àmbit on trobem llims, argiles i graves del Quaternari. Aquestes dues litologies estan 
delimitades per un contacte discordant. 
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3.3 CLIMATOLOGIA 
 
La situació geogràfica de Mallorca a la Mediterrània occidental condiciona un tipus de 
clima que es veu afectat per dos tipus dominants de circulació atmosfèrica. Per una 
banda, la circulació dominada pels vents provinents de ponent, característics de les 
latituds mitjanes, durant els mesos d’hivern, que porten una successió de fronts 
nuvolosos, i per altra la que prové de la zona subtropical, amb altes pressions i 
escasses precipitacions i normalment de caràcter convectiu. 
 
Per a caracteritzar el clima del terme municipal de Porreres s’han consultat les dades 
del període 1982 – 2012 disponibles a https://es.climate-data-org. Aquestes dades 
s’han complementat a partir de la informació disponible de les mitjanes de precipitació 
per al període 1981 – 2010 de l’AEMET de l’estació B346, la qual es troba  localitzada 
a una zona pròxima a l’àmbit de l’actuació. 
  
Precipitacions. La majoria de les precipitacions es donen en forma de pluja i són 
generalment intenses i de curta durada. Aquestes es caracteritzen per la seva 
estacionalitat i variabilitat, amb valors màxims durant la tardor i mínims durant l’estiu. 
 
Segons els valors registrats, la precipitació mitjana anual és de 505,4 mm (Taula 1). El 
mes d’octubre és el més plujós amb una mitjana mensual de 70,6 mm, seguit dels 
mesos de novembre i desembre amb 69,4 i 59,3 mm respectivament. Per contra, la 
mitjana mensual més baixa es dona el mes de juliol amb unes precipitacions de només 
8,9 mm. 
 

 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

45.4 38.9 34.2 42.4 40.9 12.2 8.9 19.8 63.4 70.6 69.4 59.3 

Taula 1. Mitjana mensual de precipitacions 1981 – 2010. Estació B346. Font: AEMET 

 
Temperatures. Les temperatures són les pròpies del clima mediterrani, amb valors 
suaus durant els mesos d’hivern on les temperatures mitjanes no baixen dels 9,9ºC i 
valors alts en els mesos d’estiu. Els mesos més freds són el gener i el febrer i els més 
càlids el juliol i agost. 
 
La temperatura mitjana anual és de 16,8ºC. A la següent taula es presenten les 
temperatures mitjanes mensuals, les quals oscil·len entre els 9,9ºC de gener i els 23,6 
i 24ºC de juliol i agost. L’amplitud tèrmica és, per tant, de 14,1ºC. 
 
 

Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. 

9.9 10 11.4 13.6 16.7 20.6 23.6 24 21.8 17.7 13.6 11 

Taula 2. Mitjana menual de temperatures 1982 - 2012. Font: climate-data.org 

 

https://es.climate-data-org/
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A partir d’aquestes dades meteorològiques s’ha realitzat un climograma de Porreres 
(Figura 4), on es pot observar la distribució irregular de les precipitacions, amb 
màximes que es registren a la tardor i mínimes a l’estiu, i unes temperatures molt 
suaus durant l’hivern i elevades durant els mesos estivals. Aquest fet provoca 
l’existència d’un dèficit hídric important als mesos de juny, juliol i agost, característica 
molt habitual a la regió de clima mediterrani. 

 

 

Figura 4. Climograma de Porreres. Font: climate-data.org 

 

 

3.4 CAPACITAT AGROLÒGICA 

 

La capacitat agrològica del sòl està determinada per la seva capacitat productiva, la 
qual depèn dels factors climàtics, fisiogràfics i edàfics que repercuteixen en el 
rendiment dels cultius o són essencials per al sosteniment de la vida vegetal.  

Segons les dades recollides a l’Informe Temàtic núm. 2, sobre el Medi Físic, elaborat 
per a les Directrius d’Ordenació del Territori, la capacitat agrològica es divideix en vuit 
classes integrades en quatre grups: 

Grup 1. Sòls d'alt potencial productiu, en els que és factible aplicar sistemes 
d’explotació de conreu permanent o qualsevol altre d’intensitat menor: Classe I, 
II i III.  

Grup 2., Sòls moderadament productius, permeten sistemes d’explotació que 
van des del conreu ocasional fins a la reserva natural: Classe IV. 
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Grup 3. Sòls d'aprofitament limitat, apropiats per a la seva explotació amb 
sistemes de pasturatge, producció forestal i/o reserva natural, però no per ser 
sotmesos a conreu: Classe V, VI, VII. 

Grup 4. Sòls no aptes per al conreu o improductiu, com a màxim són apropiats 
per sistemes de pasturatge, producció vegetal o reserva natural: Classe VIII. 

L’àmbit de la modificació se situa sobre sòls que pertanyen a la classe II i, per tant, es 
tracta d’una zona d’alt potencial productiu. 

 

 

3.5 HIDROLOGIA 

 

Per a l’estudi de la hidrologia s’ha consultat la font de dades de l’IDEIB i les fitxes de 
les masses d’aigua subterrània de Balears proporcionades per la Direcció General de 
Recursos Hídrics.  
 
Aigües superficials 

Per la disposició fisiogràfica del municipi, la major part de les aigües superficials 
drenen cap al vessant meridional, a excepció d’un petit sector del nord que ho fa al 
vessant d’Alcúdia, on destaca el torrent de Son Roig que vessa les seves aigües al 
torrent de na Borges. 
 
El vessant meridional està integrat pels torrents de Son Lluís, des Tast, de la Poruga i 
des Pont, tots ells afluents del torrent de Son Catlar amb una conca d’uns 330 km2. 
Altres torrents que drenen cap al migjorn són el des Baulenes i de Son Dragó. 
 
El tret més característic de la hidrografia superficial de Porreres és la manca de cursos 
d’aigües superficials. Això és a causa de tres factors principals: 
 

- L’orografia de pendents suaus 
- La naturalesa calcària del terreny 
- Les característiques climatològiques amb episodis esporàdics de pluges 

intenses i un marcat període d’aridesa 
 
Pel que fa a l’àmbit concret de la modificació no apareix cap curs d’aigua, no obstant 
això, cal esmentar a presència d’una petita síquia situada a uns 300 m a l’est dels 
terrenys de la modificació. 
 
 
Aigües subterrànies 

L’àmbit d’estudi està situat sobre la massa d’aigua subterrània 18.15M2 de Montuïri, 
que ocupa una superfície de 83,08 km2  i es troba dins la unitat hidrogeològica 18.15 
de les Serres Centrals de 342 km2. Presenta un estat quantitatiu bo i un risc 
prorrogable. El seu estat químic és dolent, derivat de la presència de nitrats i a algunes 
zones clorurs i sulfats d’origen natural. Entre els impactes cal esmentar les fonts de 
contaminació difusa per l’agricultura i fonts de contaminació puntual per alguns usos o 
activitats com: benzineres, granges, foses sèptiques, cementiri, abocador i industrial. 
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La vulnerabilitat d’aqüífers a aquesta zona és moderada segons el model DRASTIC de 
contaminació d’aqüífers de la Direcció General de Recursos Hídrics.  
 
 

3.6 RISCOS 

 

A partir de les zones delimitades pel PTM (Pla Territorial de Mallorca) i de la 
cartografia de l’IDEIB, es pot determinar que l’àmbit de la modificació no es troba 
afectat per cap tipus de risc. Les característiques litològiques i l’escàs pendent fa que 
es descartin els riscos d’erosió o d’esllavissament. A més, la inexistència de cursos 
fluvials importants a la zona, així com les característiques de la cobertura vegetal fan 
que tampoc es trobi afectada pel risc d’inundació i d’incendi.  

 

 

3.7 MEDI BIÒTIC  
 
La caracterització de la flora i la fauna de l’àmbit de la modificació s’ha realitzat a partir 
de la informació del Bioatles de les Illes Balears. Els terrenys es trobem dins les 
quadrícules 4141 i 4151 de 1x1 km. 
 
Un altre element important és que ni a l’àmbit de la modificació, ni tampoc en el seu 
entorn immediat s’ha identificat vegetació natural d’alt valor. Tampoc cap hàbitat 
prioritari dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE. Pel que fa a la fauna, dins l’àmbit 
trobem el Botaurus stellaris com espècie migratòria amenaçada. 
 
A continuació es realitza un llistat de les principals espècies presents a l’àmbit: 
 

Tàxon 
(Espècie) 

Nom comú 
(Espècie) 

Catalogat Amenaçat Endèmic Registre màxim 

Botaurus 
stellaris 

Bitó Sí Sí No Migratori 

Hemorrhois 
hipocrepis 

Serp de 
ferradura 

No No No Segur 

Lepus 
grananatensis 

Llebre No No No Segur 

Taula 3. Llistat d’espècies de fauna, quadrícules 4141 i 4151 (1x1) Mallorca. Font: Bioatles 

 
 

Tàxon 
(Espècie) 

Nom comú 
(Espècie) 

Catalogat Amenaçat Endèmic Registre màxim 

Cyrtomium 
falcatum 

Falzia murera No No No Segur 

Populus nigra 
Poll, 

Pollancre 
No No No Segur 

Taula 4. Llistat d’espècies de flora, quadrícules 4141 i 4151 (1x1) Mallorca. Font: Bioatles 
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3.8 ÚS DEL SÒL 

 

Pel que fa als usos del sòl, la superfície d’estudi està constituïda principalment per 
camps de cultius de secà. Un 70 % de la superfície total es destina al conreu de secà 
sense arbrat, amb cultius de cereals o pastures i el 30 % a arbrat de secà no cítric amb 
espècies com els ametllers i els garrovers.  

 

 

3.9 PAISATGE 

 

L’anàlisi del paisatge s’ha realitzat a partir de la informació procedent de les Directrius 
d’Ordenació Territorial (DOT), referent a la qualitat del paisatge que determina la 
qualitat paisatgística d’acord amb diferents elements com són la topografia, la 
clinometria i l’ocupació del sòl.  
 
A Porreres la major part del terme municipal, així com l’àmbit d’actuació de la present 
modificació puntual, té una qualitat paisatgística baixa, que es correspon amb usos 
urbans i agraris que ocupen el 80,01% de la superfície municipal. No obstant això, cal 
assenyalar que es tracta d’un paisatge de cert interès pel seu ús agrari.  
 

 

3.10 PATRIMONI 

 

Dins els terrenys de la modificació no hi trobem cap element patrimonial. No obstant 
això, al voltant de l’àmbit, com es pot observar a la figura 5, trobem alguns elements 
catalogats com la Creu d’en Net del s. XVI-XVII situada a l’oratori de la Santa Creu i la 
Creu d’es Pont d’Amunt del s. XVIII ubicada a l’entrada del nucli, a la carretera 
Montuïri-Porreres (Ma-5030A).  
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Figura 5. Mapa d’elements patrimonials 
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3.11 POBLACIÓ 

 
Evolució de la població 

Segons les dades de l’IBESTAT, la població del municipi de Porreres a dia 1 de gener 
de 2018 era de 5.339 habitants. A la figura 6 es representa l’evolució de la població del 
municipi de Porreres des de l’any 1950 i fins a l’actualitat.  
 
Durant les primeres dècades del segle XX es va iniciar un descens de la població, que 
es va mantenir fins a finals de segle, amb l’excepció de principis dels anys 80. Durant 
aquest període va tenir lloc el primer Boom Turístic (1960-73) que va provocar un 
èxode cap a les zones costaneres i Palma, fent reduir la població. A finals de la 
dècada dels 90 es dona un augment poblacional lligat al fenomen de reconversió 
residencial de l’espai rural i per la immigració. No obstant això, les darreres dades 
mostren una petita disminució en el nombre de residents. 
 
 

 

Figura 6. Evoluació de la població de Porreres. Font: IBESTAT 

 

 

Estructura de la població 

La piràmide de població al municipi de Porreres el del tipus regressiu que es 
caracteritza per una base estreta pròpia de poblacions amb una baixa natalitat i un cos 
central més ampli, que indica un envelliment de la població, típica d’una població 
madura. No obstant això, cal esmentar un important augment de la base, fet molt 
relacionat amb la immigració.  

S’observa una distribució per edats típica d’una població madura, amb els majors 
contingents situats en els grups d’edat d’entre 35 i 54 anys que representen 
aproximadament un terç de la del municipi. 

L’estructura per sexes mostra una certa similitud entre homes i dones, encara que 
s’observen diferències en funció del grup d’edat, amb una característica molt comuna 
en poblacions madures occidentals: la presència més gran d’homes en el grup de 
joves i adults davant la presència més gran de dones en el grup dels majors. 
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Figura 7. Piràmide de població de Porreres (2018). Font: IBESTAT 

 

Dels 5.339 habitants del municipi, el 77,5 % tenen nacionalitat espanyola mentre que 
el 22,5 % tenen nacionalitat estrangera. D’aquesta població estrangera, més de la 
meitat (53,1 %) són de la UE. De les persones extracomunitàries, més d’un quart són 
d’Amèrica del Sud (19,4 %) i el 15,4 % d’Àfrica. Finalment cal esmentar els procedents 
de la resta de UE (6,5 %). 

 

Figura 8. Distribució de la població resident per nacionalitat (2018). Font: IBESTAT 
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Per les característiques de la modificació que es realitza, una altra variable analitzada i 
molt interessant, és l’anàlisi d’aquells habitants dels tres municipis, Porreres, Montuïri i 
Vilafranca de Bonany, que es desplacen diàriament, els dies lectius a l’institut. 
L’educació secundària obligatòria la cursen aquells habitants dels tres municipis que 
tenen entre 12 i 16. Així mateix, ja que amb l’ampliació de l’Institut es volen incorporar 
els estudis de Batxillerat, també cal tenir en compte que principalment aquells 
residents que tenen entre 16 i 18 anys són alumnes potencials del centre. Les xifres 
queden recollides en la següent taula: 

 

Municipi 12-16 17-18 Total 

Porreres 132 58 190 

Montuïri 262 89 351 

Vilafranca de Bonany 146 64 210 

Total 540 211 751 

Taula 5. Població en edat escolar de cursar ensenyança secundària. Font: INE 

 

 

3.12 ECONOMIA 

 

Per analitzar la base econòmica s’han utilitzat les dades econòmiques de l’IBESTAT i 
de l’INE. Pel que fa a les activitats econòmiques presents al municipi cal destacar la 
importància de l’agricultura, indústria, construcció, comerç, hostaleria i personal 
domèstic. Aquesta distribució mostra una estructura econòmica més equilibrada que 
molts d’altres municipis de l’illa. 

Pel que fa a la renda disponible bruta de les llars per càpita, aquesta és superior a la 
mitjana de les Illes Balears i de Mallorca. Les xifres a l’any 2016 suposen una renda 
disponible bruta per habitant de 15.617 €. 
 
Sectors econòmics 
 
Sector primari. Aquest sector té certa importància dins del conjunt de l’economia 
local. A Porreres hi ha 98 persones afiliades a la seguretat socials al règim agrari (un 
5,6% del total) i compta amb 25 comptes de cotització (9,1% del total). L’agricultura i la 
ramaderia indueixen tot un conjunt d’activitats relacionades amb la transformació i 
comercialització dels productes agraris.  
 
Sector secundari. El subsector més important és el relacionat amb el món de la 
construcció que acapara pràcticament tota l’activitat d’aquest sector, que aglutina un 
65,24 % de les activitats del sector. Aquest subsector es pot considerar com un 
referent important a la base econòmica local. Segons dades de l'INE al 2018 trobam 
52 empreses lligades a la indústria i 82 lligades a la construcció. 
 
Sector terciari. El municipi de Porreres comptava al 2004 amb 82 places distribuïdes 
en 3 establiments turístics: 2 agroturismes i 1 Hotel rural. Això, ens pot donar una idea 
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de l’escassa importància que té el sector turístic en el conjunt de l’economia local. Així 
i tot, als darrers anys el sector turístic ha agafat força al municipi, lligat als Habitatges 
Turístics de Vacances (HTV) i al 2017 ja comptava amb 236 places turístiques (Taula 
6). 
 
L’activitat comercial de Porreres es caracteritza per un predomini del comerç al detall, 
una poca presència del comerç a l’engròs i inexistència de grans centres comercials. 
Actualment, segons dades del 2018, al municipi hi trobam 142 empreses dedicades al 
sector serveis. 

 

Any Nombre de places 

2004 82 

2005 82 

2006 82 

2007 82 

2008 106 

2009 106 

2010 155 

2011 144 

2012 144 

2013 184 

2014 184 

2015 184 

2016 194 

2017 236 

Taula 6. Evolució del nombre de places turístiques 2004 - 2017. Font: IBESTAT 

 

 

 

3.13 INFRAESTRUCTURES 
 
Abastiment d’aigua potable 

Segons l’Enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals del Consell de Mallorca de 
2014, la xarxa d’abastament d’aigua potable de Porreres es troba en bones 
condicions. 

A partir de la informació de consums d’aigua per municipis de la DGRH de la CAIB, a 
Porreres al 2015 hi va haver un subministrament dt’aigua anual de 0,208 Hm3, amb un 
consum anual de 0,182 Hm3

 amb un percentatge de pèrdues del 13%. Tota l’aigua 
consumida al municipi és d’origen subterrani. 
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Amb les dades disponibles de població per al 2015, 5.267 habitants (IBESTAT), el 
consum mitjà diari és de 94,67 l/hab./dia. Es tracta d’un consum relativament baix si es 
compara amb altres municipis de Mallorca, especialment aquells dedicats a l’activitat 
turística. 

 
Infraestructures de sanejament d’aigües residuals 

La depuradora actual de Porreres construïda al 1994 té un cabal de disseny de 825 m3
 

per dia. Al 2016 el cabal mitjà tractat a la depuradora va ser de 634 m3. Aquesta EDAR 
segons informació de l’ABAQUA, està completament obsoleta i no pot tractar 
adequadament el cabal que li arriba, per la qual cosa necessita una remodelació 
completa. De fet ja s'ha començat a treballar en la remodelació i ampliació de l’EDAR 
per tal que tengui un 45 % més de capacitat, donant servei a 8.000 persones. Pel que 
fa a l’estat de la xarxa de clavegueram i segons dades de l’EIEL, el 100% de la xarxa 
municipal es troba en bon estat. 

 

Energia 

El consum d’energia facturada del municipi de Porreres fou al 2016, segons 
l’IBESTAT, de 17.329.702 kWh. Si analitzam el percentatge de consum per sectors, es 
pot comprovar com els usos domèstics representen el 48%, seguits pels serveis amb 
un 31% i la indústria i construcció amb un 17%. 

 

Figura 9. Consum d’energia per sectors (2016). Font: IBESTAT 

 
 
Xarxa viària 

La xarxa viària de Mallorca s’estructura en diferents grups de carreteres: la xarxa viària 
principal, la xarxa viària secundària i la xarxa local. 
 
La xarxa principal està representada al municipi per les següents carreteres: 
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- Ma-5040. Carretera de Campos a Porreres. 
- Ma-5030. Carretera de Montuïri a Porreres. 

 
Les carreteres de la xarxa secundària són les següents: 

- Carretera Ma-5020: Carretera de Porreres a Llucmajor 
- Carretera Ma-5100: Carretera de Porreres a Felanitx 
- Carretera Ma-5101: Carretera de Porreres a Vilafranca 

 
La resta de la xarxa viària pertanyen a la xarxa de camins locals, entre els quals 
destaquen el camí de Son Mesquida, el camí de ses Pedreres, el camí de Son Cota, el 
camí des Tast, el camí de Banyeres, el camí de Sant Joan, el camí de sa Serra i el 
camí de Son Jordi. 
 
Porreres presenta un relatiu gran trànsit de vehicles de gran tonatge, a causa de la 
localització de les pedreres d’extracció de materials de construcció. L’eix amb més 
afluència de vehicles és el que uneix Porreres amb Montuïri (per on hi passaven 6.811 
vehicles diaris al 2015), ja per aquest darrer nucli hi passa l’eix Palma–Manacor. La 
resta de carreteres comarcals tenen poca importància, calculant-se una Intensitat 
Mitjana Diària (IMD) inferior als 5.000 vehicles cada dia. 

El parc de vehicles motoritzats del municipi de porreres al 2018 era de 5.341 vehicles 
(Taula 7), mentre que la població aquest mateix any és de 5.339 habitants. Això 
suposa que al municipi hi trobam una mitjana de més d'un vehicle per habitant. Mentre 
que al 1996, amb 4.217 habitants, hi trobàvem registrats 2.780 vehicles. 

 

 

 Any 

Dades 1996 2018 

Total 2780 5341 

Turismes 1977 3425 

Motocicletes 285 555 

Autobusos 0 0 

Camions i furgonetes 478 1170 

Tractors industrials 13 33 

Remolcs i semiremolcs   66 

Altres 27 92 

Taula 7. Vehicles registrats 1996 i 2018 Porreres. Font: IBESTAT 
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4 EFECTES PREVISIBLES 

 

4.1 ACCIONS 

a) Reclassificació d'un nou sector urbanitzable directament ordenat (SUDO) amb 
una superfície de 6.828 m2. El SUDO previst en aquesta modificació serà d'ùs 
exclusivament dotacional: 

-  Qualificació d'una zona d'equipament docent amb una superfície de 5.011 
m2. La superfície, d’acord amb la modificació de l’article 116. Equipament 
Docent, pel que fa a l’ocupació màxima, el volum màxim i l’edificabilitat 
finalment qualificada permetrà construir un màxim de 5.011 m2. 

-  Qualificació d’un tram de viari que unirà la carretera Ma-5030A amb un camí 
rural que arriba al costat est del nou edifici (1.817 m2). Es planteja un vial amb 
una amplada de 8 metres per tal de garantir una circulació fluida al voltant de 
l'equipament, i per complir la funció del camí que serà eliminat amb la 
construcció de les instal·lacions. Així mateix, s’ha tingut especial esment en 
garantir el gir dels vehicles pesats. 

- Modificació de l’article 116. Article referent a l’equipament docent de la 
normativa de les Normes Subsidiàries, en concret l’ocupació màxima, que 
passa de ser del 40% al 60%, el volum màxim que passa del 2m3/m2 a 3 m3/m2 
i l’edificabilitat que passa de 0,66 m2/m a 1 m2/m. 
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4.2 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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Medi Inert 

Aire 
Confort sonor diürn 

Pols i partícules en suspensió 

Terra–sòl  
Relleu i caràcter topogràfic 

Capacitat agrològica del sòl 

Aigua 
Quantitat del recurs 

Qualitat fisicoquímica recurs 

Processos 

Drenatge superficial 
(inundacions) 

Esllavissament (risc geològic) 

Incendis 

Erosió 

Medi biòtic 

Vegetació 

Vegetació natural de valor 
mitjà 

Vegetació natural de valor alt 

Cultius 

Fauna 
Espècies i poblacions en 
general 

Subsistema  
perceptual 

Medi perceptual 

Paisatge intrínsec Qualitat del paisatge 

Intervisibilitat Incidència visual 

Recursos científico–culturals 
Llocs o monuments històrico-
artístic 

Subsistema 
població i 
poblament 

Usos del sòl rural Productiu Ús agrícola i ramader 

Característiques 
culturals 

Característiques culturals 

Acceptabilitat social del 
projecte 

Salut i seguretat 

Infraestructures Infraestructura no viària Sanejament i depuració 

Estructura urbana Morfologia Trama urbana 
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Subsistema 
socioeconòmic 

Població 

Dinàmica poblacional Moviments immigratoris 

Densitat de població 
Densitat de població fixa i 
flotant 

Economia 
Activitats i relacions 
econòmiques 

Activitats econòmiques 
afectades 

Activitats econòmiques 
induïdes 

Subsistema 
nuclis i 

infraestructures 

Infraestructures i 
serveis 

Infraestructura viària Accessibilitat a la xarxa viària 

Infraestructura no viària 

Infraestructura hidràulica 
(abastament) 

Infraestructura energètica 

Equipaments i serveis 

Equipament esportiu, lleure i 
esbarjo 

Habitatge (ús residencial) 

 

 

4.3 DETECCIÓ I DESCRIPCIÓ D’EFECTES AMBIENTALS 

 

Per la naturalesa de les accions, els principals efectes negatius es relacionen amb 
l’execució de les obres d’urbanització i de construcció de l’equipament i amb la 
transformació de terrenys que es troben en situació de sòl rural. 

 

 Increment de la pols i partícules en suspensió durant l’execució de les 
obres. Es tracta d’un efecte que es donaria només en fase de construcció i es 
deu a la contaminació associada a l’increment de pols a l’aire, provocat pel 
moviment de terres, moviment de maquinària, asfaltat, 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. 

 Increment de la contaminació acústica durant l’execució de les obres. En 
aquest cas també es tractaria d’un efecte que principalment es produeix en 
fase de construcció de les instal·lacions.  

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. 

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

 Alteració de l’estat dels terrenys, per disposició de l’equipament, l’aparcament, i 
del vial. 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 moderadament productius per aplicar sistemes 
d’explotació extensiva. És, molt probablement, el factor abiòtic més afectat pel 
projecte, de forma directa i intensa durant la fase de construcció. 

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 originals de la zona que ens ocupa. 

L’àmbit d’estudi es troba en una zona amb un pendent gairebé nul. No existeix, 
tampoc, ni risc d’erosió, ni risc d’esllavissada. 

Els moviments de terra tenen com a objectiu preparar el terreny per a disposar la 
urbanització i l’equipament. 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 llocs 
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. 

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. 
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 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. 

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

 
 Afecció a una zona de risc moderat de contaminació d’aqüífers. L’efecte no és 

gaire significatiu, sempre i quan es prenguin les mesures adequades. El pas de 
maquinària i vehicles pesats, no solament provoquen compactació sinó que a més, 
poden ser la causa d’algun episodi de contaminació puntual en cas que transportin 
de forma no segura productes contaminants, igualment les activitats de neteja i 
manteniment de maquinària si es fan en àrees no adequades per a tal finalitat. Per 
altra banda es preveu la connexió a la xarxa de clavegueram i per aquest motiu la 
possibilitat de contaminació de les aigües subterrànies és baixa, a més el centre 
sanitari i la resta d’usos prevists no són una activitat potencialment molt 
contaminant. 

 
 Alteració de les visuals, com a conseqüència de l’execució del nou sector 

urbanitzable. Els terrenys seleccionats es troben ubicats a l'extrem nord del nucli 
urbà, i tot i no estar encaixats dins l'àrea de transició d'harmonització, han estat 
escollits per l'exigència d'un creixement continu.  

El seu impacte visual serà relativament baix perquè s'integrarà dins el sistema urbà 
actual, conectant la zona urbana amb el polígon industrial. A més, el sector 
urbanitzable es disposarà en una zona on es combinen usos industrials i agrícoles, 
d'escàs valor paisatgístic, i concretament sobre terrenys actualment agrícoles. 

 
 Destrucció de la capa de vegetació. Tot i que es tracta d’un efecte d’escassa 

importància perquè com ja s’ha comentat els terrenys són agrícoles i el valor 
natural és escàs. La nova urbanització no afectarà a cap espai protegit pels seus 
valors ambientals. Per tant és poc probable trobar espècies de valor proteccionista. 

 
 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 (alguna 
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 consum de recursos naturals (aigua i energia) i producció de 

residus. En fase de funcionament els efectes seran els derivats del consum de 
recursos a les noves instal·lacions, aigua o electricitat (enllumenat públic), o de la 
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producció d’aigües residuals o pluvials. Es produirà un increment del consum de 
recursos i de la producció d’aigües residuals, per l'augment de la capacitat de les 
instal·lacions, però tampoc s'espera un canvi molt notable respecte del que ja es 
produeix a l’equipament existent. 
Per altra banda l’aparcament i el vial tendran consum d’energia i aigua, però no 
haurien de suposar un increment del consum gaire elevat, sobretot si es plantegen 
mesures d’estalvi. 
 

 Increment del trànsit de vehicles motoritzats per accés al centre docent. 
L'execució d'aquesta ampliació de l'equipament docent no comporta un canvi de 
localització, per tant no es modificarà la distància respecte al centre del nucli urbà 
ni s'afectarà al trànsit d'altres zones del municipi. Hem de tenir en compte que 
l'ampliació de dos cursos (batxillerat) comportarà l'assistència d'un nombre major 
d'alumnes, tant del propi municipi com dels municipis pròxims de Montuïri i 
Vilafranca de Bonany. Això podria suposar certs problemes de congestió en el 
trànsit en les vies  Ma-5030 (direcció Montuïri) i Ma-5101 (direcció Vilafranca de 
Bonany), sobretot en aquesta última si encara no han finalitzat les obres de la 
ronda nord. 

Pel que fa a l’accés per a vianants, dir que, si bé no és una posició cèntrica, s’hi 
podria accedir a peu amb certa facilitat pel passeig que conecta actualment el nucli 
amb l'IES Porreres. La distancia que separa l'equipament del nucli urbà és d'uns 
550 metres,  d'aproximadament 1.100 metres si miram la distància fins al centre 
del nucli, i d'uns 1.900 m. des de l'altre extrem del nucli. 

No obstant els efectes anteriors, s’ha de dir que es tracta d’efectes molt puntuals i 
clarament assumibles en vistes dels avantatges de les actuacions plantejades, 
clarament definides pel seu interès general i la millora de les dotacions. 

Així cal apuntar que els principals efectes derivats de la modificació són de caire 
positiu. 
 

 Millora de la dotació d’equipaments docents al nucli de Consell, amb la 
qualificació d'una nova parcel·la destinada a equipaments per a ús docent de 
4.906'64 m2. Una vegada hagin finalitzat les obres i les instal·lacions es posin en 
funcionament, la qualitat de vida dels residents millorarà de forma clara, ja que 
disposaran d’unes instal·lacions modernes i que compliran els paràmetres que es 
requereixen per aquest tipus d’equipament. A més, es millora l’accés amb vehicles 
motoritzats i es disposarà de noves zones d’aparcament. 
 

 Creació d'un nou vial i una zona d'aparcament. Es planifica un nou vial de 8 
metres d'entrada per tal  substituir el vial ocupat per la nova edificació, i també per 
facilitar l'accés i sortida dels vehicles motoritzats a les hores puntuals.  

Amb l'increment del nombre de places d'aparcament es donarà resposta als 
problemes d'aparcament patents en el tram de camí desviat.  
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5 EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS 

 

La modificació no té efecte sobre plans sectorials i territorials, atès que es tracta d’un 
planejament urbanístic i en tot cas allò que ha de fer és adaptar-s’hi. En relació amb 
l’objecte de la modificació s’hauria de considerar com a mínim el Pla Territorial de 
Mallorca. 

Segons la norma 57, de Determinacions sobre equipaments, al seu punt 5.c., 
s’estableix que “els equipaments educatius de titularitat pública inclosos a la xarxa 
docent de Mallorca, donat el seu caràcter de servei públic i als efectes de les 
determinacions d’aquest pla s’entendran com a gran equipament i no computaran com 
a superfície de nou creixement atès a allò regulat a la norma 6”. 

A la norma 6.2.a., s’exposa que “no es computaran com a superfícies de nou 
creixement les destinades a grans equipaments que formin part del nou polígon. A 
aquest efecte s’entén per gran equipament el de domini públic i ús o servei públic 
supramunicipal contingut en les determinacions del planejament general municipal o 
en el planejament territorial o sectorial. També tendran la consideració de grans 
equipaments els centres educatius i sanitaris públics inclosos dins la xarxa pública”. 

Finalment, cal esmentar, que les parcel·les afectades per la modificació, contigües a la 
carretera Ma-5030A, no es veuen afectades per l’Àrea de Protecció Territorial de 
Carreteres definida al PTI.  

 

 

6 MOTIUS DE SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA PROPOSADA 

 

A l’apartat 2.2 d’aquest document, sobre l’abast, contingut i les alternatives raonables i 
tècnicament i ambientalment viables de la modificació ja  apareix indicat quina ha estat 
l’alternativa escollida. Tot partint dels criteris per a la delimitació dels nous terrenys, 
alguns d’ells establerts per la pròpia Conselleria d’Educació, és impossible proposar 
una alternativa diferent a l’Alternativa 1. No es consideren alternatives d’ubicació de 
l’ampliació de l’equipament docent perquè  es tracta d’una dotació de sòl que ha de ser 
contigua a la parcel·la que conté l’Institut d’Educació Secundària (IES). Es considera 
imprescindible que l’ampliació presenti una condició de continuïtat física. Així mateix, 
l’IES es troba envoltat per sòl urbà consolidat i per la carretera Ma-5030A, menys pel 
seu costat nord que és on hi ha sòl rústic i, per tant, on es planteja l’actuació. 
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Per aquesta raó únicament es poden avaluar l’Alternativa I i l’Alternativa zero: 

 

Alternativa zero Alternativa I 

Avantatges: 

- Menor cost econòmic per a les 
administracions afectades. 

- S’evitarien les molèsties i efectes 
negatius produïts durant la fase de 
construcció. 

- Menys ocupació del sòl i consum de 
recursos 

 

Inconvenients: 

- No es dona solució a les mancances de 
l’IES Porreres  

 

Avantatges: 

- Millora de la dotació de l’equipament 
educatiu que resoldrà mancances existents. 
Es tracta d’un equipament d’interès 
supramunicipal. 

-Proximitat al nucli urbà i contigüitat amb 
l'actual equipament docent. 

 

 

 

Inconvenients: 

- Major cost econòmic per a les 
administracions. 

- Afecció a sòl rústic comú 

- Major ocupació del sòl i consum de recursos. 

 

Els inconvenients de l’alternativa proposada I s’han de matisar ja que:  

- L’adquisició dels solars es farà per sistema d’expropiació i afecta fins a 4 
parcel·les. 

- L’execució de l’equipament en sòl qualificat com a rústic a les normes 
subsidiàries vigents requereix d’una modificació de la qualificació del sòl.  

- Haurà de desviar-se un tram d’un camí que dona servei a 3 magatzems 
industrials. Aquest passarà de fer, aproximadament, 82,5 metres a 139,5 
metres. 

 

L’alternativa escollida és l’Alternativa I 
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7 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.  

Com s’ha pogut comprovar, els efectes negatius que es desprenen de la modificació 
són poc significatius, i es relacionen amb l’execució de les obres d’urbanització i amb 
la transformació de terrenys que es troben en situació de sòl rural. Per altra banda 
l’execució de l’equipament constitueix per ella mateixa una millora dotacional 
important. Per aquests motius, tan sols es preveuen algunes mesures: 

Mesures destinades a minvar efectes com el renou, emissions de partícules i pols en 
l’execució de les obres: 

1. 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. 

2. 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 
usats comunament per residents o treballadors de la zona.  

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

3. Que els tancaments del nou equipament públic siguin diàfans i estiguin 
integrats paisatgísticament en l’entorn. Que les noves edificacions estiguin 
adaptades a l’entorn amb el color, els materials i l’estil. 

4. En els enjardinaments es faran servir preferentment espècies de vegetació 
autòctona. 

5. Els fanals hauran d’encaminar adequadament l’emissió de llum cap en terra, per 
evitar contaminació lumínica i fer servir aparells de baix consum 

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

7. La disposició dels espais lliures en la parcel·la hauria de facilitar una major 
integració de l’equipament en l’entorn. 

 

Mesures destinades l’estalvi d’energia i aigua i correcta gestió de residus: 

8. Ús d’espècies autòctones amb baixos requeriments hídrics a les zones 
enjardinades del centre, aparcaments i vials. 

9. Que durant les obres es faci una correcta gestió dels residus generats, segons 
el previst a la normativa d’aplicació. 

10. Que els nou equipament estigui condicionat per poder fer recollida selectiva. 

11. 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. 



 
 
Ajuntament de Porreres                                                               Modificació Puntual de les NS. Ampliació EQ-Docent. 

AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA                                                                                                    38 

8 SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA 

 

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

1. Projecte d’urbanització 

2. Projecte d’obra d’equipament i ELP 

3. Execució de les obres d’urbanització o edificació 

4. Funcionament 

 

 

Fase Mesura Indicador de realització Freqüència Valor límit i accions 

1 

1. Disseny 
soterrat de les 
infraestructures 
tècniques 

Revisar si el projecte 
d’urbanització preveu la 
mesura. 

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

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

2. Disseny de 
l’enllumenat 
públic que eviti 
contaminació 
lumínica 

Revisar si el projecte 
d’urbanització preveu la 
mesura. 

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

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

3. Introducció de 
mesures de baix 
consum 
d’energia i aigua 
a la urbanització 

Revisar si el projecte 
d’urbanització preveu la 
mesura. 

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

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

2 

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

5. Disseny de 
l’aparcament. 
Integració 
paisatgística i 
ambiental 

Revisar si als projectes es  
preveu la introducció de 
mesures per pal·liar el risc 
d’inundació. 

Al projecte bàsic i al 
projecte definitiu 

Ajuntament. En el cas de 
no ser així, s’hauran de 
prendre les mesures 
pertinents 
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3 

6. 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 

7. Gestió d’obra 

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

Comprovar la correcta 
execució del projecte 

No es permet 
l’incompliment del projecte 
d’obra 

8. Gestió de 
residus 

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

Comprovar la correcta 
execució del projecte 

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

4 9. 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. 
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9 CONCLUSIONS 

 

El sector urbanitzable directament ordenat previst en aquesta modificació tendrà un ús 
exclusivament dotacional. L’objectiu principal és la dotació de sòl per a l’ampliació de 
l’equipament docent, però per tal d’aconseguir una urbanització el més adequada 
possible es plantegen els següents usos: 

- Xarxa viària i aparcament 

- Equipament docent 

A més de la dotació de sòl, la Modificació Puntual modifica els paràmetres 
d’edificabilitat, volum màxim i ocupació màxima de l’article 116 que regula la 
qualificació d’equipaments docents per tal que l’edificació sigui coherent amb les 
necessitats. Vist això, la modificació puntual s’ha d’entendre com una modificació 
menor, atès que afecta a un àmbit concret de reduïda extensió en l’àmbit municipal.  

Els efectes sobre el medi ambient derivats de la modificació es poden entendre en dos 
sentits, positius i negatius, per bé que els efectes negatius són molt puntuals i 
clarament assumibles en vistes dels avantatges de les actuacions plantejades, 
clarament definides pel seu interès i la millora de les dotacions. 

Atès que els efectes negatius de l’actuació, relacionats principalment amb l’execució 
de les obres i amb la transformació de terrenys que es troben en situació de sòl rural, 
són poc significatius i afecten un àmbit de reduïda extensió. L'actuació es veu 
compensada pels efectes positius de l’execució d’un nou equipament docent i un 
aparcament, amb la conseqüent millora dotacional, es considera oportú sol·licitar la 
subjecció de la modificació de les Normes Subsidiàries a avaluació ambiental 
estratègica simplificada. 

 

Per l’equip redactor 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
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