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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 nova 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 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. Han de ser objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i els 
programes, i també les modificacions d’aquests, que adoptin o aprovin les 
administracions autonòmica, insular o local de les Illes Balears, l’aprovació dels quals 
exigeixi una disposició legal o reglamentària o un acord del Consell de Govern quan: 

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

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

c) Requereixin una avaluació ambiental estratègica simplificada d’acord amb l’apartat 2 
d’aquest article en els dos 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. 

ii. Quan així ho determini l’òrgan ambiental, a sol·licitud del promotor. 

2. Han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: 
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a) Les modificacions menors dels plans i els programes que s’indiquen en l’apartat 1 
d’aquest article. 

b) Els plans i els programes que s’indiquen en l’apartat 1 anterior que estableixin l’ús de 
zones de reduïda extensió en l’àmbit municipal. 

c) Els plans i els programes que estableixin un marc per a l’autorització de projectes en 
el futur, però no compleixin els altres requisits que s’indiquen en l’apartat 1 anterior.” 

La modificació puntual per la supressió de la secció del camí de sa Via s’ha d’entendre 
com una modificació necessària que afecta a un àmbit concret de reduïda extensió en 
l’àmbit municipal. El camí rural objecte d'estudi conecta amb sistemes generals 
d’infraestructures com són el Parc Verd, el cementiri municipial i el cementiri jueu de 
Mallorca. 

En el marc d’aquest instrument s’entén que no es preveu l’autorització de projectes 
legalment sotmesos a avaluació de l’impacte ambiental. Segons el previst a l’Annex I 
de la llei 12/2016, grup 7,  han de ser objecte d’AIA ordinària els següents projectes de 
infraestructures: 

“1. Carreteres: 

a) Construcció d’autopistes, autovies, vies ràpides i carreteres convencionals de nou 
traçat.  

b) Actuacions que modifiquin el traçat d’autopistes, autovies, vies ràpides i carreteres 
convencionals preexistents en una longitud continuada de més d’1 km o més de 3 km 
discontínuament. 

c) Ampliació de carreteres convencionals que les transformi en autopistes, autovies o 
carreteres de doble calçada en una longitud continuada de més d’1 km o més de 3 km 
discontínuament.  

d) Variants per a la supressió de travessies de nuclis urbans i túnels, ambdós de més de 
500 m de longitud.” 

Com a conseqüència de l’exposat abans, i entenent que no seria necessària la 
subjecció a AIA del projecte d’adequació del camí de sa Via, 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 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.  
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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 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 per la supressió de la secció transversal del camí de sa Via. 

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. 
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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. 

 

Així mateix, a l’annex 4 de la Llei 12/2016, es defineixen els criteris per valorar en 
l’avaluació ambiental estratègica simplificada si un pla o programa s’ha de sotmetre a 
avaluació ambiental estratègica ordinària. 

“1. Les característiques dels plans i programes. En particular, s’ha de considerar: 

a) La mesura en què el pla o el programa estableix un marc per a projectes i altres activitats, bé 
en relació amb la ubicació, la naturalesa, les dimensions i les condicions de funcionament o bé 
en relació amb l’assignació de recursos. 

b) La mesura en què el pla o el programa influeix en altres plans o programes, inclosos els que 
estiguin jerarquitzats. 

c) La pertinència del pla o el programa per a la integració de consideracions ambientals, amb 
l’objecte, en particular, de promoure el desenvolupament sostenible. 

d) Problemes ambientals significatius relacionats amb el pla o el programa. 

e) La pertinència del pla o el programa per a la implantació de la legislació comunitària o 
nacional en matèria de medi ambient com, entre altres, els plans o els programes relacionats 
amb la gestió de residus o la protecció dels recursos hídrics. 

 

2. Les característiques dels efectes i de l’àrea probablement afectada, considerant en 
particular: 

a) La probabilitat, la durada, la freqüència i la reversibilitat dels efectes. 

b) El caràcter acumulatiu dels efectes. 

c) El caràcter transfronterer dels efectes. 

d) Els riscs per a la salut humana o el medi ambient (deguts, per exemple, a accidents). 

e) La magnitud i l’abast espacial dels efectes (àrea geogràfica i magnitud de la població que es 
puguin veure afectades). 

f) El valor i la vulnerabilitat de l’àrea probablement afectada a causa de: 

1r. Les característiques naturals especials. 
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2n. Els efectes en el patrimoni cultural. 

3r. La superació de valors límit o d’objectius de qualitat ambiental. 

4t. L’explotació intensiva del sòl. 

5è. Els efectes en àrees o paisatges amb rang de protecció reconegut en els àmbits nacional, 
comunitari o internacional.” 

 

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

 Antoni Pons Esteva, geògraf. 

 Maria Magdalena Pons Esteva, geògrafa. 

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

2.1 OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ 

L’objectiu principal d’aquesta modificació és la supressió de la secció del camí rural de 
sa Via, al municipi de Santa Eugènia, per permetre el seu condicionament i que es 
pugui convertir en un vial funcional de doble sentit. És un objectiu que s’ha d’entendre 
com a d’interès general, atès que suposarà una millora de la connectivitat entre les 
dotaciones de serveis de l'entorn i  el nucli urbà. 

A tal efecte, cal eliminar la secció transversal del camí de sa Via, que s’havia previst 
en el plànol “Red viaria y alineaciones”, d’agost del 1989. Tot i tractar-se d’un camí 
situat en sòl rústic, en aquest plànol que recull els vials del sòl urbà s’establí la secció 
transversal del camí en el sentit de la imatge següent: 

 

Imatge 1. Secció transversal del camí de sa Via en el plànol d’ordenació “Red 
viaria y alineaciones”, d’agost de 1989. 

 

Aquesta regulació limita l’amplada que es pot donar al vial d’una manera que no ocorre 
amb cap altre vial en sòl rústic del municipi. L’amplada de la calçada s’estableix en 5 
metres, mentre que les voravies han de ser d’1 metre cadascuna. La limitació de la 
secció transversal de les NS impedeix que el vial pugui complir amb els requisits d’un 
vial de doble sentit (6 metres de calçada, voravies de 2 metres), segons l’article 62 del 
Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa 
de Mallorca. 

La modificació es fa en congruència amb la regulació de la resta de camins rústics, 
que no compten amb aquestes limitacions al planejament municipal.  Així mateix, s’ha 
dibuixat el vial en el plànol IO1, Sòl Rústic, Xarxes Infraestructures, com a 
infraestructura vial. D’aquesta manera es vol esmenar l’error de la cartografia i 
incorporar el camí com a infraestructura vial en sòl rústic. 
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2.2 ABAST I CONTINGUT DEL PLA I DE LES SEVES ALTERNATIVES 
RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES 

Criteris i alternatives tècnicament i ambientalment raonables 

No s’estableixen criteris per determinar la ubicació, perquè es tracta d’un camí ja 
existent, si bé sense asfaltar i sense voravies. No s’estableixen criteris específics per 
al vial, que s’haurà de regir per la normativa supramunicipal.  

 

Estudi d’alternatives 

En aquest apartat d’estudi d’alternatives únicament es valoraran les alternatives a 
preveure o no la supresió de la secció del camí de sa Via, ja que no es contempla cap 
altra alternativa d’ubicació:  

- L’alternativa 0 consisteix en mantenir la secció del camí de sa Via, que sols 
permet una calçada de 5 metres i dues voravies d’un metre cadascun.  

- L’alternativa proposada és eliminar aquesta secció que limita les opcions 
de fer un vial de doble sentit, amb voravies a cada costat, d’acord amb els 
paràmetres que estableix el Reglament de la LOUS per als nous vials. 

  

Alternativa 0 Alternativa proposada 

Avantatges: 

- Menor ocupació de territori 

- Menor cost econòmic 

Inconvenients: 

- Escassa funcionalitat del vial, atesa la 
impossibilitat de fer un viari de doble sentit 
d’acord amb els requeriments del Reglament de 
la LOUS.  

- Voravies d’un metre sense contemplar-hi 
arbres. 

Avantatges: 

- Millora de la connectivitat entre els carrers de 
s’Estació i Fra Juníper Serra,  tant de vehicles 
motoritzats com de vianants. Aquest efecte és 
sinèrgic en tant que redueix la presència de 
vehicles a l’interior del nucli, millorant la qualitat 
de vida dels seus habitants. 

-Millora de la connectivitat amb el polígon de 
serveis (Parc Verd, cementeri municipal i 
cementeri jueu). 

- Previsió d’arbrat que reduirà l’impacte 
paisatgístic del vial. 

Inconvenients: 

-Afectació puntual d’algun mur sense interès 
etnològic i de vegetació ruderal. 

- Afectació a terrenys de titularitat privada. 

- Major cost econòmic 

En vistes de l’anterior anàlisi es pot comprovar com l’alternativa proposada es mostra 
més idònia que mantenir l’alternativa vigent. 

 

Proposta de la modificació 

En l’ordenació vigent, el plànol de Red Viaria y alineaciones incorpora la secció 
transversal del camí de sa Via.  Així mateix, el plànol I01, Sòl Rústic, Xarxes 
Infraestructures, no incorpora el camí com a infraestructura vial.  
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Els únics canvis proposats es troben a la cartografia de les NS i, en concret, en els dos 
plànols següents: 

- Plànol Red Viaria y alineaciones (1989, escala 1:1.000): s’elimina la 
secció transversal. 

- Plànol I01, Sòl Rústic, Xarxes Infraestructures (2002, escala 1:10.000): 
es grafia el camí de sa via com a infraestructura vial. 

Connexions a les xarxes de serveis 

En principi no està previst haver de fer cap ampliació de les xarxes de seveis 
(sanejament, abastament d’aigua i energia), però en el cas que amb el projecte 
d’adequació del vial es fes necessària l’ampliació d’alguna d’elles, perquè no estigués 
suficientment dimensionada, es procediria a la seva instal·lació. 

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, aprovació provisional i aprovació 
definitiva. L’aprovació inicial i la tramitació fins a l’aprovació provisional del pla 
corresponen a l’Ajuntament. L’aprovació definitiva correspondrà al Consell Insular de 
Mallorca.  

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

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

- 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 provisionalment per remetre-la al CIM.  

- Una vegada feta l’aprovació provisional es prepararà la documentació apta per a 
remetre al Consell de Mallorca i que aquest pugui dur a terme l’Aprovació definitiva.  

La modificació puntual per la supressió de la secció del camí de sa Via 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.  
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El document preveu una programació de l’actuació i estableix els corresponents 
terminis d’execució. S’hauria de preveure que en els 2 anys posteriors a l’aprovació 
definitiva es podrien executar aquestes actuacions. I tots els efectes derivats de les 
mateixes s’hauran de considerar a partir d’aquest termini de temps.  

 

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 permetre que el 
camí de sa Via no s’hagi de limitar a la secció transversal inclosa al planejament. A 
banda de tractar-se d’una regulació atípica, que no és prevista per cap altre vial rústic, 
aquesta limita la funcionalitat del camí i impedeix que es compleixin els criteris del 
Reglament de la LOUS per fer un vial de doble sentit. Per tant, estableix el marc per a 
la redacció i execució del projecte de condicionament de l’esmentat camí. 

  

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.  

Pel que fa a la normativa de rang superior, la present modificació puntual no afecta el 
compliment del Pla Territorial Insular i del Pla Director Sectorial de Carreteres. 

 

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 principal de la modificació és la 
supressió de la secció del camí de sa Via. 

Les condicions de disseny definitives seran definides en el projecte de construcció i 
instal·lació del camí, que s’haurà d’adequar al que preveu la normativa supramunicipal 
(en especial, al reglament de la LOUS).  

 

ELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS SIGNIFICATIUS PER AL PLA O 
PROGRAMA. 

No s’han detectat problemes ambientals significatius derivats de la modificació. Més 
aviat tot el contrari, amb aquesta modificació es reduirà el trànsit de vehicles a l’interior 
del nucli de Santa Eugènia.   
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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. La finalitat de la modificació és simplement millorar el vial i la connectivitat 
entre els carrers de s’Estació i de Fra Juníper Serra, on s’ubica una zona 
d’infraestructures.  

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’àrea objecte de la modificació es troba al terme municipal de Santa Eugènia, el qual 
està situat al Pla de Mallorca i limita a llevant amb el terme de Sencelles, a migjorn 
amb el d'Algaida, a llebeig amb el de Palma, a ponent amb el de Santa Maria del Camí 
i a tramuntana amb el de Consell. 

Aquest municipi és el desè municipi més petit de l’illa de Mallorca. Concretament 
compta amb 20,23 Km2. La població del municipi a l’any 2016 era de 1.636 habitants, 
la qual cosa suposa una densitat de 80,87 hab/Km2. Pel que fa als nuclis de població, 
a part de Santa Eugènia, hi ha petits llogarets com són ses Olleries, ses Alqueries i 
ses Coves.  

El camí rural objecte de la modificació es localitza als afores del nucli urbà de  Santa 
Eugènia, a l’est més concretament, i comunica el carrer Fra Juníper Serra (Sud-Est) 
amb el carrer de s'Estació (Nord-Oest). Està format per una explanació de graves 
d’amplada variable (entre 3 i 5 metres segons els trams) i d’uns 520 metres de 
longitud, on antigament hi havia els rails de la via fèrria. L’àmbit de la modificació 
afecta aquest camí i els terrenys contigus. 

 

MAPA 1. Localització del camí de sa Via. Escala 1:5.000 

 

3.2 FISIOGRAFIA, GEOLOGIA I LITOLOGIA 

Fisiografia. El municipi de Santa Eugènia és eminentment pla, de fet, les úniques 
zones amb un relleu accidentat es troben al sector occidental. És aquí on s’hi troben el 
Puig de Santa Eugènia (240 metres) i el Puig de Son Seguí (316 metres), separats per 
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comellars. També cal destacar es Puget, que amb 140 metres, suposa un petit pujol 
dins el poble de Santa Eugènia. Precisament, l’àmbit d’estudi queda a l’est d’aquest 
petit pujol.  

Els terrenys afectats per la modificació són relativament plans, amb una pendent 
pràcticament inexistent. L’altura oscil·la entre els 115 i 120 metres sobre el nivell de la 
mar al llarg de tot el camí exceptuant uns 20 metres de depresió al tram mig del camí 
que presenta una altura d'entre 110 i 115 msnm.  

D'altra banda, els pendents de la zona són mitjans-baixos, d'entre un 5 - 10% en la 
seva majoria de recorregut i de menys d'un 5% als extrems.del camí. 

 

 
 

MAPA 2. Mapa d'altures 

Font: Elaboració pròpia 
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MAPA 3. Mapa de pendents 

Font: Elaboració pròpia 

Geologia i litologia.  

Al sud de l'àmbit d'estudi hi trobam un contacte discordant, que separa dos tipus de 
litologia: 

 Calcarenites bioclàstiques groguenques del Pliocè superior, litologia dominant 
a l’extrem sud del camí. 

 Llims, argiles i graves eolianites a la costa del Quaternari. La resta de l’àmbit 
d’estudi és ocupat per aquesta unitat litològica. 

 

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. 
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Les dades que s’han utilitzat en aquest apartat per a caracteritzar el clima del terme  
municipal s’han obtingut de la mitjana de les estacions meteorològiques de Son Borreó 
(a Santa Maria del Camí) i de sa Cabaneta (a Marratxí), situades en les següents 
coordenades: 

 X Y 

Son Borreó 479400 4391200 

Sa Cabaneta 478800 4385800 

TAULA I. Estacions Meteorològiques utilitzades i les seves coordenades UTM 

Precipitacions. La majoria de les precipitacions es donen en forma de pluja, i només 
una petita part es dóna en forma de neu o de calabruix. Segons la mitjana calculada, la 
precipitació mitjana anual és de 469,85 mm. 

Tal i com es comprova a la taula adjunta i al climograma posterior el repartiment 
d’aquestes precipitacions queda lluny d’un repartiment uniforme al llarg de l’any. Es 
comprova que el màxim de precipitacions es dóna a la tardor, mentre que el mínim, 
molt acusat, apareix als mesos d’estiu. El màxim s’assoleix al mes d’octubre amb 
74,55 mm, però la principal característica del climograma ve donada per l’etapa de 
sequera estival, característica molt freqüent del clima mediterrani. El mínim anual es 
dóna al mes de juliol amb una xifra  que amb prou feines arriba als 6,3 mm. 
 

PRECIPITACIÓ Gen. Feb. Març abr. Maig Juny Jul. Ag. Set Oct. Nov. Des. Anual 

Màxima 168,85 94,65 59,15 70,9 62,15 53,2 33,4 47,85 133,7 147,6 115,2 148,55 169 

Mitjana 54,85 31,9 26,35 36,4 28,4 16,55 6,3 16,3 46,6 74,55 69,95 61,7 469,85 

Mínima 0,2 0,0 9,7 7,25 2,45 0,2 0,0 0,0 4,7 5,95 9,8 15,6 0,0 

TAULA II. Precipitacions totals a Santa Eugènia (Període 1985-2005) 

Font: Institut Meteorològic de les Illes Balears. 

Temperatures. Les temperatures són les pròpies del clima de la Mediterrània, 
temperatures suaus durant els mesos d’hivern on les mitjanes no baixen dels 10 º i 
altes en els mesos d’estiu, accentuant l’aridesa provocada per la manca de 
precipitacions durant aquests mesos.  

La temperatura mitjana anual és de 17,37 ºC. A la següent taula es presenten les 
temperatures mitjanes de cada mes, les quals oscil·len entre els 10,35 º C de gener i 
els 26,37º C d’agost. L’amplitud tèrmica és, per tant, de 16,02º C. 

 
TEMPERATURA Gen. Feb. Març abr. Maig Juny Jul. Ag. Set Oct. Nov. Des. Anual 

Mitjana  10,35 10,8 12,5 14,65 18,92 22,52 25,37 26,37 23,1 19,05 13,7 11,22 17,37 

TAULA III. Temperatura mitjana a Santa Eugènia (Període 1985-2005) 

Font: Institut Meteorològic de les Illes Balears. 

Per acabar de perfilar el clima de Santa Eugènia, es presenta tot seguit un 
climograma. El climograma presenta el màxim de precipitació a la tardor i el mínim a 
l’estiu, i unes temperatures molt suaus durant l’hivern i caloroses durant l’estiu. Aquest 
fet provoca l’existència d’un dèficit hídric important durant els mesos de juny, juliol i 
agost, característica intrínseca del clima mediterrani. 
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GRÀFIC 1 .          Climograma Santa Eugènia 1985-2005 

Font. Institut Meteorològic de les Illes Balears. 

 

3.4 CAPACITAT AGROLÒGICA 

Aquest apartat de capacitat agrològica s’ha elaborat a partir de les dades recollides al 
Pla Territorial Insular de Mallorca i de les DOT. La capacitat agrològica dels sòls 
s’estableix en base a dos paràmetres fonamentals: la capacitat de producció del sòl i el 
risc de pèrdua d’aquesta  capacitat segons el sistema d’explotació emprat. 

En el mapa de Capacitat Agrològica apareixen quatre grans classes: 

a) Sòls d’alt potencial productiu: són sòls aptes per aplicar sistemes 
d’explotació intensius. 

b) Sòls moderadament productius: són sòls en els quals es poden 
aplicar sistemes d’explotació extensiva permanent o qualsevol altre 
sistema d’intensitat menor. 

c) Sòls d’aprofitament limitat: són sòls que admeten sistemes 
d’explotació que van des del conreu ocasional a la producció forestal. 

d) Sòls no aptes per al conreu o improductius: són sòls no apropiats 
per a l’explotació agrícola però poden ser explotats baix sistemes de 
pasturatge, producció forestal o reserva natural. 

Els terrenys afectats per la modificació es podrien classificar com a moderadament 
productius per aplicar sistemes d'explotació extensiva. Això no obstant, en tractar-se 
de terrenys transformats en la seva majoria, la capacitat agrològica és nul·la.  
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3.5 HIDROLOGIA 

La informació hidrològica s'ha extret a partir de l'IDEIB i la Direcció General de 
Recursos Hídrics.  

Pel que fa a l'escorrentia superficial, s'ha d'assenyalar que l'àmbit no es troba afectat 
directament per cap curs d'aigua. Per la disposició fisiogràfica, les aigües pluvials 
precipitades a l’àmbit d’estudi es desplaçaran en direcció sud-oest cap a nord-est, cap 
al torrent de Son Mascaró (al sud de ses Alqueries). 

L'àmbit afectat es localitza sobre la massa d'aigua subterrània 18.11M3 (97,72 Km2) 
d'Inca, que es troba a la unitat hidrogeològica 18.11 des Pla Inca-Sa Pobla (358,4 Km2 
de superfície). Pel que fa a les pressions i impactes d'aquesta massa, s'ha de dir que 
no presenta problemes de salinització però té un estat químic dolent, com es desprèn 
de les fitxes de diagnosi elaborades per la DGRH. En concret, s’hi detecta 
contaminació orgànica i per nitrats (fins a 60 mg/l NO), per la utilització de fertilitzants, 
l’activitat ramadera i la gran quantitat d’habitatges disseminats (amb pous negres). 

La vulnerabilitat d'aqüífers de l'àmbit es moderada, segons es desprèn del model 
DRASTIC de contaminació d'aqüífers de la DGRH. 

 

3.6 RISCOS 

Al PTM de Mallorca es delimiten les zones de prevenció de riscos d’inundació, 
d’esllavissament, d’erosió  i d’incendi. Així, i a partir de la cartografia de l'IDEIB, l’àmbit 
objecte d'estudi es troba afectat pels tipus de risc següents: 

 Risc baix d'incendi. 

 Risc baix d'erosió. 

 Risc baix d'esllavissament. 

Per tant, aquesta zona es veu afectada per tres tipologies de risc, però totes elles amb 
una baixa probabilitat de succeir. 

A la resta del municipi hi trobam àrees on aquest risc es veu incrementat 
considerablement, especialment als relleus de l'oest (el puig de Santa Eugènia i el puig 
de Son Seguí), on el risc pot arribar a ser elevat.  

 

3.7 MEDI BIÒTIC 

VEGETACIÓ 

La vegetació natural present al municipi de Santa Eugènia consisteix en: 

- Boscos termomediterranis d’Olea i Ceratonia o la garriga d’ullastre (Cneoro 
tricocci-Ceratonietum siliquae), es tracta d’un dels hàbitats més freqüents a 
Mallorca, especialment al centre de l’illa i a la zona meridional. És la vegetació 
climàcica d’aquestes zones, on s’acusa l’aridesa en relació amb la Serra de 
Tramuntana. Cal esmentar que aquesta comunitat està parcialment conquerida 
pel pi blanc (Pinus halepensis). Entre les espècies més destacables cal esmentar 
l’olivella (Cneoron tricoccon), l’ullastre (Olea europaea), el garrover (Ceratonia 
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siliqua), la mata (Pistacia lentiscus) i l’aladern de fulla estreta (Phillyrea 
angustifolia). 

- Hypochoerido – Brachypodietum retusi, que es correspon amb pastures 
seques de farratge, amb la incursió de la comunitat pinàcea. Es troba format per 
plantes anuals (o teròfites) que completen el seu cicle vital des de la germinació 
fins la fructificació en una sol període vegetatiu, en menys d’un any, i tot seguit 
mor. Aquestes espècies passen l’època desfavorable en estat de llavor. Les 
espècies més comunes són el fenàs (Brachypodium retusum), l’Hypochoeris 
achyrophorus, l’Euphorbia exigua, el llinet estricte (Linum strictum), el trèvol 
(Trifolium campestre),... També s’hi poden trobar herba de Sant Joan (Hypericum 
perforatum), dent de bou (Ononis spinosa) i altres camèfits i hemicriptòfits.  

Pel que fa a la flora amenaçada present en el terme municipal de Santa Eugènia, es 
fan servir les dades exposades en el Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes 
Balears. En ell  apareixen les espècies amenaçades i s’usen les categories establertes 
per la Unió Internacional de Conservació de la Natura (IUCN) que de major a menor 
segueixen aquest ordre: Extingit (EX), Extingit en estat silvestre (EW), amenaçat en 
perill crític (CR), amenaçat en perill (EN), amenaçat vulnerable (VU), quasi amenaçat 
(NT) i risc feble (LC). A Santa Eugènia només hi trobam una espècie amenaçada: 

- Filago petro – ianii (VU). És una espècia endèmica de les garrigues més 
seques de Mallorca i és terofítica. No es troba protegida. 

En tot cas, a l'àmbit objecte d'estudi no s'hi 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, completament transformat, ni tampoc en el seu 
entorn immediat, ja que principalment es troben envoltats de cultius. 

 

FAUNA 

Per a redactar part d’aquest apartat de l’inventari hem fet servir el document tècnic de 
conservació: Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares, elaborat per la 
Conselleria de Medi Ambient. No vol dir que les espècies que s’identificaran en 
aquest document estiguin presents a la zona concreta, però si que hi ha possibilitats 
de què així sigui, es tracta de fauna potencial classificada pel seu risc d’extinció. En 
aquest document hi són presents aquelles espècies de vertebrats que estan més 
amenaçades. 

Rèptils. Segons la informació disponible, només hi ha una espècie de rèptils que 
podria habitar l’àrea de Santa Eugènia. És la serp de garriga (Macroprotodon 
cucullatus). D’aquesta espècie no hi ha dades suficients com per conèixer el seu risc. 

Aus. Sota aquest paràgraf es fa una relació d’aus amenaçades segons la font citada 
que podrien tenir com hàbitat la nostra zona o espais propers: 

 Xorrec (Sylvia balearica). Espècie classificada com a de baix risc d’extinció, 
però quasi amenaçada. 

 Corb (Corvus corax). Espècie classificada com a vulnerable. 

 Trencapinyons (Loxia curvirostra). Espècie classificada com amb dades 
insuficients.  
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 Milana (Milvus milvus). Espècie catalogada com en perill d’extinció. Aquest 
rapinyaire ha esdevingut molt escàs a Mallorca. La única zona a on aquesta 
espècie encara es manté a Mallorca com a nidificant és el conjunt de pinars de 
Bunyola, Santa Maria i Alaró. La zona preferent d’activitat és Bunyola, Santa 
Maria, Consell, Alaró, Santa  Eugènia, Marratxí i Palma. Uns dels majors perills 
per aquest aucell és l’enverinament. 

 Esparver (Hieraatus pennatus). Espècie classificada com a de baix risc 
d’extinció, però quasi amenaçada. 

 Falconet (Falco subbuteo). Espècie classificada com a de baix risc i 
preocupació menor.  

 Falcó (Falco peregrinus). Espècie classificada com a de baix risc d’extinció, 
però quasi amenaçada. 

Mamífers. Segons les dades existents no hi ha cap mamífer amenaçat a la zona. 

A continuació es presenta una relació d’altres espècies de vertebrats que es podrien 
trobar a la zona i voltants i que no estan incloses al llibre vermell, és a dir, que són 
fauna potencial no classificada pel seu perill d’extinció. 

Rèptils:  Dragons (Tarentola mauritanica) 

Aus. Només es tenen en compte les aus nidificants. 

 Xoriguer (Falco tinnunculus) 

 Perdiu (Alectoris rufa) 

 Tudó (Columba palumbus) 

 Cucui (Cuculus canorus) 

 Òliba (Tyto alba) 

 Mussol (Otus scops) 

 Mussol reial (Asio otus) 

 Apus apus (Falzia) 

 Puput (Upupa epops) 

 Llenguerut (Jynx torquilla) 

 Cucullada (Galerida theklae) 

 Oronella (Hirundo rustica) 

 Verola (Anthus campestris) 

 Passa-foradí (Troglodytes trogodytes) 

 Rossinyol (Luscinia megarhynchos) 

 Vitrac (Saxicola torquata) 

 Mérlera (Turdus merula) 

 Busqueret d’abartzer (Sylvia melanocephala) 

 Reiet (Regulus ignicapillus) 

 Mata-mosques (Muscicapa striata) 
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 Ferrerico (Parus major) 

 Cap-xerigany (Lanius senator) 

 Teulader o Gorrió (Passer domesticus) 

 Pinsà (Fringilla coelebs) 

 Gafarró (Serinus serinus) 

 Verderol (Carduelis chloris) 

 Cadernera (Carduelis carduelis) 

 Passerell (Carduelis cannabina) 

 Sól·lera (Miliaria calandra) 

Mamífers 

 Eriçó (Atelerix algirus) 

 Rata cellarda (Elyomis quercinus) 

 Ratolí (Apodemus sylvaticus, Mus musculus, Mus spretus),  

 Mostela (Mustela nivalis) 

 Conill (Oryctolagus cuniculus) 

 Llebre (Lepus sp.) 

 Rates (Rattus rattus, Ratus norvegicus) 

 Mart (Martes martes) 

 Geneta (Genetta genetta) 

 

3.8 ÚS DEL SÒL 

Les parcel·les afectades per la modificació són d'ús rústic destinades a l'agricultura i 
ramaderia, més concretament als conreus de secà extensiu. Als extrems s'identifiquen 
dos solars habitats (Nord) i una l’àrea destinada a recollida de residus (Sud). Hi ha 
presència de vegetació assilvestrada de tipus herbaci i arbustiu i un petit massís d'1,5 
m aproximadament.  

 

3.9 PAISATGE 

Per a l’elaboració d’aquest apartat s’ha fet servir informació procedent de les Directrius 
d’Ordenació Territorial (DOT), referent a la qualitat del paisatge. El paisatge pot 
considerar-se com una síntesi visual del territori. Cal remarcar que es fa referència al 
paisatge entès en termes naturals i ambientals, i per tant, no s’avalua el paisatge 
segons els seus valors humans. Els factors més influents són la disposició dels relleus 
i els pendents, ja que és a les zones amb major altura i pendent on s’hi mantenen els 
usos naturals. Aquest fet és doblement positiu, tant des del punt de vista del paisatge 
intrínsec com de la intervisibilitat.  

A Santa Eugènia la major part del terme municipal té una qualitat paisatgística baixa, 
que es correspon amb usos urbans i agraris que ocupen el 66,17% de la superfície 
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municipal. La qualitat és baixa si ens atenem a les premisses explicades a l’anterior 
paràgraf, però cal assenyalar que es tracta d’un paisatge agrari força interessant. Com 
aspecte favorable, s’ha de fer esment al baix grau de rururbanització, especialment si 
es compara amb els municipis del Raiguer. 

Una petita part del municipi (el 0,23%), al seu extrem meridional, queda classificada 
com a de qualitat paisatgística elevada. La majoria dels terrenys amb usos naturals del 
sector occidental del municipi apareixen classificats com a zones de qualitat 
paisatgística molt bona (28,50 %), exceptuant-ne el Puig de Santa Eugènia i sa Penya 
Rotja. Aquestes dues elevacions són de qualitat paisatgística excel·lent. 

Pel que fa a l'àmbit d'estudi, aquest es troba a la unitat paisatgística 9 del Pla, 
localitzant-se a la part del terme municipal on aquest té una qualitat paisatgística 
baixa, amb un predomini d'usos agraris. 

 

3.10 PATRIMONI 

A l'àmbit no hi ha cap element patrimonial catalogat. Els únics elements que es troben 
a les immediacions són sa Cova des Putxet i sa Cova des Vent. Al nord d'aquesta 
zona, a uns 800 metres, s’hi troba el conjunt històric de Ses Alqueries. 

 

3.11 POBLACIÓ 

Per a fer aquest capítol s’han fet servir dos tipus de dades: per un costat s’utilitzen les 
dades desglossades per municipis provinents del padró d’habitants de l’IBAE i, per 
altre, les dades desglossades per entitats de població del padró segons l’INE. 

La població del municipi de Santa Eugènia a dia 1 de gener de 2017 era de 1.653 
habitants, segons dades de l’IBESTAT 

A la següent taula i gràfic es representa l’evolució de la població del municipi de Santa 
Eugènia des de l’any 1950 i fins a l’actualitat. L’evolució de la població del municipi és 
la pròpia de la comarca des Pla, que es caracteritza per la progressiva pèrdua de 
població fins als inicis dels 80 i la seva posterior recuperació, fins arribar a 
l’estancament i lleugera recessió a partir de 2012-2013. 
 

Any 
Padró 

IBESTAT 

1950 1177 

1960 1034 

1970 1032 

1981 898 

1986 911 

1991 915 

1996 1033 

1998 1114 

1999 1143 

2000 1228 

2005 1420 

2010 1595 
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2011 1640 

2012 1702 

2013 1723 

2014 1652 

2015 1638 

2016 1636 

2017 1653 
TAULA IV. Evolució de la població del municipi de Santa Eugènia (1950-2017) 

Font: dades extretes de l’IBESTAT 

Tal i com es pot apreciar al següent gràfic, els efectius poblacionals de Santa Eugènia 
varen disminuir quasi 300 habitants entre els anys 50 i 80. Durant els dos primers 
Booms Turístics es va donar un èxode cap a les zones costaneres i cap a Ciutat de 
Mallorca. Amb l’arribada de la dècada dels 90, s’inicia una lleugera recuperació que es 
deu a l’inici de fluxos centrífugs des de Ciutat cap als pobles, això és, el retorn als 
pobles de l’interior. 

 
GRÀFIC 2 .          Evolució de la població al municipi de Santa Eugènia (1950-2017). 

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

Pel que fa a la població per nuclis s’han utilitzat dades que només es remeten fins a 
l’any 1998, es tracta per tant d’un període relativament curt. Les dades per elaborar 
aquest  punt provenen del Nomenclàtor. 

 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Santa Eugènia 925 1039 1059 1088 1088 1053 1054 1055 1057 

Santa Eugènia (disseminat) 258 282 290 313 325 322 331 336 352 

ses Alqueries (disseminat) 86 115 123 129 136 116 108 110 105 

ses Coves (disseminat) 36 36 36 36 35 27 24 29 29 

ses Olleries (disseminat) 115 123 132 136 139 134 121 106 110 
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TAULA V. Evolució de la població dels nuclis del municipi de Santa Eugènia (2005-2017) 

Font: Nomenclàtor de l’IBESTAT 

Com es pot comprovar els habitants del municipi estan distribuïts entre 4 nuclis segons 
el nomenclàtor. El nucli més poblat de tots és el de Santa Eugènia, que compta 
gairebé amb el 63,9 % de la població. La resta de nuclis no sobrepassen en cap cas 
els 120 habitants a l'any 2017 i els tres junts sumen el 14,8 % de la població total del 
municipi. Es considera que els residents en els tres llogarets viuen en disseminat. 
Finalment, s’ha d’afegir el 21,3% restant, que viu en disseminat. 

 

3.12 ECONOMIA 

Les dades per elaborar aquest capítol s’han extret de l’IBESTAT. 

Una manera d'apropar-nos a la distribució per sectors econòmics a Santa Eugènia 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 dels sectors secundari i terciari. Dins el 
sector secundari el subsector més important és el relacionat amb el món de la 
construcció que acapara pràcticament tota l'activitat d'aquest sector. Aquest subsector 
es pot considerar com un referent important a la base econòmica local. La resta 
d'activitats dins d'aquest sector ocupen un lloc residual. 

Pel que fa al sector terciari el turisme té una importancia significativa, amb un petit 
augment en els mesos d'estiu com a conseqüència de l'estacionalitat turística. 

 

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Sector  primari 21 21 22 22 22 22 22 20 21 21 21 21 

Sector secundari 134 136 133 134 133 131 125 125 129 127 131 131 

Sector terciari 202 204 204 213 214 221 229 223 222 211 209 209 

TAULA VI. Distribució per sectors dels treballadors afiliats a la Seguretat Social 2017 en el 
terme de Santa Eugènia 

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

 

3.13 INFRAESTRUCTURES 

Per a l’elaboració d’aquest apartat s’han utilitzat les dades sobre Indicadors de 
Sostenibilitat del Turisme de les Illes Balears, conjuntament amb informació de 
l’IBESTAT, de l’enquesta d’Infraestructures i Equipaments Locals i del Consell de 
Mallorca.  

Residus 

Les dades de recollida de residus, mostren com entre els anys 2011 i 2017 s’ha 
produït un increment en la recollida de les fraccions d’envasos, vidre, paper i FORM, 
en canvi, s’ha produït un descens de la fracció de rebuig.  

Fracció 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Envasos 903,92 1.064,10 1.028,66 1.081,58 1.190,36 1.339,82 1.407,94 
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Vidre 1.094,40 1.144,73 1.098,37 1.136,74 1.190,15 1.225,84 1.242,02 

Paper 1.150,09 1.100,02 1.060,10 1.070,87 1.066,81 1.174,10 1.115,66 

FORM* 2.649,90 2.956,74 2.884,42 2.996,22 3.236,12 3.401,91 3.712,02 

Rebuig 8.477 6.377 6.249 6.277 6.325 5.932 6.207 

TAULA VII. Dades anuals de recollida selectiva i de rebuig de residus (Tn/any) a la 
Mancomunitat del Pla de Mallorca 

Font: Consell de Mallorca 

* Fracció orgànica de recollida municipal. 

 

Aigua 

Aigua potable 

Segons l'Enquesta d'Infraestructures i Equipaments Locals (del Consell Insular de 
Mallorca), les xarxes de subministrament d'aigua potable de Santa Eugènia, ses 
Olleries i ses Alqueries estan connectades entre elles. Hi ha un dipòsit per Santa 
Eugènia i ses Alqueries a prop de la Finca de Can Queleu. 

Aigües residuals 

Les aigües residuals produïdes a Santa Eugènia, ses Alqueries i ses Olleries es 
tracten a l'estació depuradora EDAR de Santa Eugènia (que es troba en el terme 
municipal de Sencelles), que aboca l'aigua a una llacuna. La xarxa de clavagueram 
està en bon estat i hi ha col·lectors que connecten els nuclis amb l'estació de 
depuració. Precisament, el col·lector que uneix Santa Eugènia amb la depuradora 
discorre pel carrer Fra Juníper Serra (al sud de l’àmbit d’estudi). 

Xarxa viària 

La xarxa viària de Mallorca s'estructura en tres grups de carreteres, la xarxa viària 
principal, la xarxa viària secundària i la xarxa local. 

A Santa Eugènia no hi ha cap carretera de la xarxa principal, però n'hi ha unes 
quantes de la secundària. 

 Ma-3011: Carretera vella de Sineu 

 Ma-3100: Carretera de Santa Eugènia a Algaida 

 Ma-3020: Camí Vell de Sencelles 

 Ma-3040: Santa Maria a Santa Eugènia 
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4. EFECTES PREVISIBLES 

4.1 EFECTES AMBIENTALS 

Una vegada sintetitzades les grans propostes que es plantegen en aquesta 
modificació puntual i un cop realitzada la descripció de l’inventari ambiental de la zona 
afectada es passen a detallar les accions i factors ambientals.  

En aquest apartat s’exposen les principals accions, que són susceptibles de generar 
algun impacte en el medi ambient.  

 

4.2 ACCIONS 

Es defineix una única actuació: 

 La supressió de la secció transversal del camí de sa Via. Aquesta 
modificació respon a la necessitat de comptar amb un vial d’amplada que 
excedeixi la prevista a les NS del 1989. Les limitacions de la secció transversal 
entren en contradicció amb el Reglament de la LOUS i dificulten que pugui 
esdevenir un vial de doble sentit. 

4.2.1 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 
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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) 

 

4.2.2 DETECCIÓ I DESCRIPCIÓ D’EFECTES AMBIENTALS 

Per la naturalesa de les accions i la situació actual del sòl, els principals efectes 
negatius es relacionen amb l’execució de les obres de la infraestructura del camí que 
puguin dur-se a terme adequar-lo:  

- Increment de la pols i partícules en suspensió durant l’execució de les 
obres de la infraestructura. Es tracta d’un efecte que es donaria només en fase 
de construcció i es deu a la contaminació associada a l’increment de pols a l’aire, 
provocat pel moviment de terres, moviment de maquinària, asfaltat. Durant la  
seva explotació/funcionament, l'efecte seria menys significatiu a causa del trànsit 
de vehicles motoritzats. 

- Increment de la contaminació acústica. Al analitzar aquest efecte és 
imprescindible diferenciar entre fase d’obres i funcionament.  

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 



 

 
Ajuntament de Santa Eugènia  Modificació puntual de les NS de Santa Eugènia 
 per a la supressió de la secció del camí de sa Via. 

 

     Document  Ambiental. Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada                         28 

 

magnitud. El funcionament de la maquinària pesada i els moviments de terres i 
materials provocaran renous i vibracions. Durant la fase de funcionament del 
camí, passaria el mateix que amb la pols i les partícules, impacte negatiu lleu i 
localitzat. 

No es preveu que l’efecte sigui molt important, perquè es tracta d’un efecte 
localitzat en l’espai i perquè l’àmbit es troba suficientment lluny dels nuclis de 
població més propers. A més, no es pot oblidar que el camí en qüestió ja es 
troba transformat. 

- Transformació de l’ús del sòl per l’ocupació de terreny de les parcel·les 
adjacents al camí, de tipus rústic, destinades a activitats agrícoles i ramaderes. A 
les zones expropiades es perdrà la capa de sòl fèrtil per l'eixamplament de la 
calçada. És possible l’afectació puntual a algun mur de les finques, si bé cap de 
valor etnològic. 

- Afecció a la vegetació ruderal assilvestrada situada al costat del camí. Es 
tracta d’un efecte de baixa intensitat i localitzat, per la poca densitat i pel tipus de 
vegetació present. 

- Possibilitat de contaminació del sistema hidrològic. Els terrenys sobre els 
quals es disposa el camí tenen risc de contaminació d’aqüífers moderada, 
segons es desprèn del model DRASTIC de la DGRH. L’àmbit afectat es localitza 
sobre la massa d’aigua subterrània 18.11M3 d’Inca, amb mal estat químic, a la 
qual hi destaca la presència de nitrats (a causa de l’agricultura com a font de 
contaminació difosa). En qualsevol cas, l’execució de la nova infraestructura amb 
les mesures que habitualment s’apliquen, hauria de contribuir a pal·liar aquest 
tipus de risc.  

Es tracta d’un efecte potencial o de caràcter esporàdic, atès que hauria de ser 
conseqüència de negligència o accident. 

- Afectacions visuals i paisatgístiques, com a conseqüència de l'eixamplament i 
posterior asfaltat. Tot i això, la visibilitat és baixa perquè es troba en una zona 
plana al peu des Puget i la qualitat paisatgística de la zona és també baixa. 

No obstant els efectes anteriors, s’ha de dir que es tracta d’efectes molt puntuals i 
d’escassa entitat, clarament assumibles en vistes de l’avantatge (i la necessitat) de 
l’actuació plantejada, clarament definida pel seu interès general i la millora de les 
comunicacions. 

Els efectes positius se sintetitzen a continuació: 

- Millora de les activitats econòmiques relacionades amb la construcció, ja 
que serà necessària la seva intervenció pel condicionament del camí. 

- Millora de la mobilitat i la connectivitat entre els carrers de s’Estació i Fra 
Juníper Serra, on s’ubica la zona d’infraestructures. Aquest efecte és, sens 
dubte, el de major intensitat de la modificació puntual. Es tracta, a més, d’un 
efectes sinèrgic que incidirà positivament en la qualitat de vida dels veïns.  

- Reducció de la contaminació acústica i de la presència de partícules en 
suspensió a l’interior del nucli de Santa Eugènia. Una vegada el camí es trobi 
en funcionament, s’evitaran moviments motoritzats pel carrer principal, de 
s’Aljub, fet que suposarà una lleu reducció de les molèsties als veïns i un 
increment de la seva qualitat de vida. 
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5. EFECTES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS 

A continuació s’inclouen les principals determinacions de la normativa territorial, 
sectorial i urbanística que condicionen la redacció de la modificació puntual. 

Pla Territorial de MalIorca 

El PTI de Mallorca en el seu article 19 regula l’ordenació de les infraestructures en sòl 
rústic.  

“Norma 19. Règim d’usos d’altres activitats (AP)  

(...) 

2. Infraestructures 

a. Ús prohibit a les àrees naturals d’especial interès d’alt nivell de protecció (AANP) amb 
l’excepció de: (...) 

2) Les vies de transport, definides en l’apartat E-2 de l’annex d’aquestes normes, recollides en 
el Pla director sectorial de carreteres.  (...) 

b. Ús condicionat a les àrees naturals d’especial interès (ANEI), àrees rurals d’interès 
paisatgístic (ARIP), àrees de prevenció de riscs (APR) i sòl rústic de règim general forestal 
(SRG-F) al fet que es justifiqui la necessitat que s’ubiquin en aquestes àrees i es compleixin les 
condicions següents: (...) 

2) Ser de tipus E-2, vies de transport que estiguin recollides en el Pla director sectorial de 
carreteres i noves línies fèrries recollides en el Pla director sectorial de transports. En el cas de 
l’obertura de camins nous només s’autoritzaran quan siguin d’ús i domini públics.  (...) 

c) Ús condicionat a les àrees de protecció territorial (APT), àrees d’interès agrari (AIA), àrees 
de transició (AT) i sòl rústic de règim general (SRG) al fet que compleixin les condicions 
següents: 

1) Ser del tipus E-1, petites infraestructures. 

2) Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en aquest Pla o en els plans 
directors sectorials corresponents i de camins. 

3) Ser del tipus E-3, conduccions i esteses. 

4) No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial 
específica. 

5) Ser del tipus E-5, grans infrastructures tècniques de caràcter no lineal, definides en l’apartat 
E-5 de l’annex d’aquestes normes. En el cas de marines seques o superfícies d’hivernatge 
d’embarcacions només es permetran a àrees de transició d’harmonització (AT-H).” 

A l’annex del PTI es defineix el grup E-2, el referent a vies de transport: 

“E-2. Vies de transport: inclouen autopistes, autovies, carreteres, ferrocarrils i les 
seves instal·lacions complementàries.” 

Per tant, l’ús de vies de transport seria possible, com a condicionat a que es justifiqués 
la seva ubicació a les categories: ANEI, ARIP, APR i SRGF, i també es podria ubicar 
les categories APT, AIA, AT i SRG. Això no obstant, la infraestructura viària prevista és 
de menor entitat i, per tant, no es veuria afectada per l’establert en el PTI. La 
modificació afecta un camí rústic ja existent, sense asfaltar, i previst en el planejament 
vigent, que no està recollit en cap pla supramunicipal. 
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6. MOTIUS DE SELECCIÓ DE L’ALTERNATIVA PREVISTA 

Atès que s’afecta a un vial existent, en aquest apartat d’estudi d’alternatives únicament 
es poden valorar l’alternativa 0 i la proposada:  

- L’alternativa 0 consisteix en mantenir la secció del camí de sa Via, que sols 
permet una calçada de 5 metres i dues voravies d’un metre cadascun.  

- L’alternativa proposada és eliminar aquesta secció que limita les opcions 
de fer un vial de doble sentit, amb voravies a cada costat, d’acord amb els 
paràmetres que estableix el Reglament de la LOUS per als nous vials.  

Alternativa 0 Alternativa proposada 

Avantatges: 

- Menor ocupació de territori 

- Menor cost econòmic 

Inconvenients: 

- Escassa funcionalitat del vial, atesa la 
impossibilitat de fer un viari de doble sentit 
d’acord amb els requeriments del Reglament de 
la LOUS.  

- Voravies d’un metre sense contemplar-hi 
arbres. 

Avantatges: 

- Millora de la connectivitat entre els carrers de 
s’Estació i Fra Juníper Serra,  tant de vehicles 
motoritzats com de vianants. Aquest efecte és 
sinèrgic en tant que redueix la presència de 
vehicles a l’interior del nucli, millorant la qualitat 
de vida dels seus habitants. 

-Millora de la connectivitat amb el polígon de 
serveis (Parc Verd, cementeri municipal i 
cementeri jueu). 

- Previsió d’arbrat que reduirà l’impacte 
paisatgístic del vial. 

Inconvenients: 

-Afectació puntual d’algun mur sense interès 
etnològic i de vegetació ruderal. 

- Afectació a terrenys de titularitat privada. 

- Major cost econòmic. 
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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 principalment amb l’execució de les obres de la 
infraestructura i l’increment d’ocupació de sòl, respecte el planejament vigent.  

Per altra banda, l’execució de la infraestructura constitueix per ella mateixa una 
progrés dotacional important que ha de contribuir a millorar la mobilitat i a reduir el 
trànsit a l’interior del nucli. 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, 
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 de la zona. 

3. Que durant la fase d'execució i funcionament del camí es prenguin mesures per 
evitar la contaminació acústica: establiment de dies i horaris d’aportació, 
ordenança de renous... 

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

4. Incorporar arbres a les voravies en forma de pantalles vegetals, per integrar els 
elements artificials dins l'entorn i funcionar com a apantallament acústic. 

Mesures referents a la protecció del sòl i la fisiografia: 

5. Evitar que el traçat del camí causi talussos de desmunt o terraplè molt inclinats, 
garantint una transició suau. Seria adient l'estabilització d'aquestes terres. 

6. Limitar l’amplada del camí a un màxim de 10 metres, per tal de minimitzar 
l’afecció de sòl rural. 

Mesures referents a la protecció del sistema hidrològic: 

7. Que es facin servir espècies autòctones de baixos requeriments hídrics per 
evitar l’elevat consum d’aigua per reg. 
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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, 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. El 
control del projecte d’obra i l’execució de les edificacions correspon a l’Ajuntament  
que haurá de vetllar per  la correcta adequació a la normativa. 

 

1 

1. Disseny del 
traçat del nou 
vial.  

 

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.  

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

2 

2. 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. 

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. 

3. 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. 

3 4. Compliment de 
mesures per 
evitar la 
contaminació 
acústica. 

 L’ajuntament haurà de 
preveure durant el 
funcionament del camí de 
sa Via mesures per evitar 
la contaminació acústica. 

Segons la legislació 
existent en la matèria. 

Incompliment de la 
normativa legal de 
contaminació acústica. 

1. Projecte d’obra d’instal·lacions i infraestructures 

2. Construcció d’instal·lacions i infraestructures 

3. Funcionament  
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9. CONCLUSIONS 

L’objectiu d’aquesta modificació és la supressió de la secció del camí rural de sa Via a 
Santa Eugènia, amb la finalitat d'afavorir el trànsit de vianants i vehicles rodats entre 
els carrers de s’Estació i Fra Juníper Serra, particularment al Parc Verd i altres 
dotacions de serveis de l'entorn, millorant així la xarxa viària del municipi. Aquest camí 
és l’únic camí de sòl rústic que incorpora una secció transversal normativa i aquesta 
limitació impedeix que es pugui convertir en un vial de doble sentit funcional. 

La modificació puntual s’ha d’entendre com una modificació menor, atès que afecta un 
camí existent d’uns 520 metres de longitud. La supressió de la secció podrà suposar 
una major ocupació de sòl quan s’executin les tasques de condicionament, de tota 
manera, els terrenys contigus al camí no presenten interès especial. S'haurà de 
garantir la funcionalitat i integració paisatgística del camí per minimitzar els impactes 
ambientals ocasionats. Entenent, a més, que no seria necessària la subjecció a AIA 
del projecte, es proposa inicialment tramitar aquesta modificació puntual amb una 
avaluació ambiental estratègica simplificada. 

A causa de l’escassa importància dels efectes negatius que es deriven de la 
modificació, i que l’objectiu prioritari d’aquesta és la millora de la connectivitat de Santa 
Eugènia, es considera oportú sol·licitar la subjecció de la modificació a avaluació 
ambiental estratègica simplificada.  
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ANNEX FOTOGRÀFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies 1 i 2. El camí de sa Via vist des del carrer de s’Estació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografies 3 i 4. El camí de sa Via vist des del carrer Fra Juníper Serra. S’observa com 
els primers metres es troben asfaltats 
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Fotografies 5, 6, 7 i 8. Diverses imatges del tram central del camí de sa Via. 

 


