
1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

 compresos entre la Ma-20 i Ma-30 que son Ma-13, Ma-11 i Ma-1110.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils

Carretera de 4 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació:

Ma-13 a Ma-11

1.AVU4C.01

Nom de l'actuació: Ma-30. Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13/Ma-11

Qualitat baixa, degut a que no es presenta elements d'interès des de el punt de vista botànic, ecològic i legislatiu. Dins de la 
flora destaquen Ceratonia siliqua, Opuntia máxima, Prunus dulcis, Solanum licopersicum. La fauna més de la zona es la 
Rana perezi, el Bufo viridis, la Natrix maura, la Upupa epops, el Falco tinnunculus, la Hirundo rustica, el Luscinia 
megarhynchos, el Apus apus, el Apodemus sylvaticus, la Lepus capensis, el Mus musculus i el Oryctolagus cuniculus.

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Consell

Longitut:

La no execució de l'actuació compartaria que no es millora el trànsit a la Ma-20 i ni als trams radials 

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

Segons el model de trànsit generat per l'any horitzó 2016 la Ma-20 estarà colapsada, per tant realitzar aquesta 
actuació es fonamental per tal de disminuir la densitat de trànsit de la mateixa.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

SON SARDINA SON MARCIÀ

PONT D'INCA

Ma-11
Ma-13A

Ma-13



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrents:Torrent Gros i Na Barberà
Elements biològics

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
*A la Ma-1110 ja existeix la previsió 
de la rotonda on deurà enllaçar la Ma-
30.                                 *Tindrà mes 
longitud que la alternativa 2.                
*Hi serà més allunyat del polígon i 
del futur Hospital de referència.           
*Intersecció amb el metro i el tren de 
Soller.

Ma-13 a Ma-11

3,20 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

 Ma-13, Ma-11 i Ma-1110
Millorar el trànsit a la Ma-20 i als trams radials compresos entre la Ma-20 i Ma-30 que son

Consell

Longitut:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils
Carretera de 4 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Nom de l'actuació: 

1.AVU4C.01
Ma-30. Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13/Ma-11

No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

La nova via tindrà un efecte de barrera visual tant pels veins del barri de Son Sardina ja que el traçat estaria elevat per 
damunt de la Ma-11 com per als conductors de les radials de Ma-20 que interferiria amb la visió de Serra de Tramuntana.

La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de qualitat baixa, degut a que no es presenta 
elements d'interès des de el punt de vista botànic, ecològic i legislatiu. Dins de la flora destaquen Ceratonia siliqua, Opuntia 
máxima, Prunus dulcis, Solanum licopersicum. La fauna més de la zona es la Rana perezi, el Bufo viridis, la Natrix maura, la 
Upupa epops, el Falco tinnunculus, la Hirundo rustica, el Luscinia megarhynchos, el Apus apus, el Apodemus sylvaticus, la 
Lepus capensis, el Mus musculus i el Oryctolagus cuniculus.

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar les comunicacions



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 2

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrents:Torrent Gros i Na Barberà
Elements biològics

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils
Carretera de 4 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Nom de l'actuació: 

1.AVU4C.01
Ma-30. Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13/Ma-11

*A la Ma-1110 ja existeix la previsió 
de la rotonda on deurà enllaçar la Ma-
30.                                 *Tindrà mes 
longitud que la alternativa 2.                
*Hi serà més allunyat del polígon i 
del futur Hospital de referència.           
*Intersecció amb el metro i el tren de 
Soller.

Ma-13 a Ma-11

3,20 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

 Ma-13, Ma-11 i Ma-1110
Millorar el trànsit a la Ma-20 i els trams radials compresos entre la Ma-20 i Ma-30 que son

Consell

Longitut:

Aquesta alternativa te menys impacte visual que la alt-1 ja que discorrirà paral·lela al terreny existent sense crear una barrera 
visual. Al aproparse al polígon de Son Castelló no interferirà amb cap barri consolidat de Palma.

La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de qualitat baixa, degut a que no es presenta 
elements d'interès des de el punt de vista botànic, ecològic i legislatiu. Dins de la flora destaquen Ceratonia siliqua, Opuntia 
máxima, Prunus dulcis, Solanum licopersicum. La fauna més de la zona es la Rana perezi, el Bufo viridis, la Natrix maura, la 
Upupa epops, el Falco tinnunculus, la Hirundo rustica, el Luscinia megarhynchos, el Apus apus, el Apodemus sylvaticus, la 
Lepus capensis, el Mus musculus i el Oryctolagus cuniculus.

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar les comunicacions

No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Ma-11 a Ma-1040

La no execució de l'actuació compartaria que no es millora el trànsit a la Ma-20 i ni als trams radials 

 compresos entre la Ma-20 i Ma-30 que son Ma-13, Ma-11 i Ma-1110.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Ronda de 4 carrils/duplicació de calçada

Tram que compren:

Longitut:

Ma-30. Prolongació Ma-30: Tram IV: Duplicació calçada Camí dels Reis

Clau de l'actuació: 1.DUP.01

Nom de l'actuació: 

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Titularitat:
Xarxa bàsica

Consell

Classificació funcional:

Carretera de 4 carrils



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

Segons el model de trànsit generat per l'any horitzó 2016 la Ma-20 estarà colapsada, per tant aquesta actuació 
es fonamental per tal de disminuir la densitat de trànsit de la mateixa.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-11

Ma-20

Ma-1040

Ma-1130



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrent: Na Barberà
Elements biològics

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar les
 comunicacions

Al tractar-se d'una duplicació de calçada de una carretera exitent la incidència paisatgística serà minima ja que la plataforma 
s'augmentarà màxim en uns 10 metres.

Titularitat:
Xarxa bàsica
Consell

Ens trobem en una zona pràcticament urbana en la que queden algunes parcel·les aillades sense edificar. Es por aquest 
motiu que pot dir-se que la qualitat dels terrenys es baixa, degut a que no es presenten elements d'interès des de el punt de 
vista botánic, ecológic i llegislatiu. La vegetació que trobem en aquesta zona es escassa degut a que principalment son 
terrenys de cultiu de secà. En alguns puts existeixen zones de matorral baix. La fauna de la zona es la Upupa epops, la 
Hirundo rustica, el Luscinia megarhynchos, el Apus apus, el Apodemus sylvaticus, la Lepus capensis, el Mus musculus i el 
Oryctolagus cuniculus.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils
Ronda de 4 carrils/duplicació de calçada

Tram que compren:

Longitut:

*Tenint en compte el PGOU de 
Palma, la via s'adaptarà a una banda 
i altra del traçat per realitzar la 
duplicació de calçada, afectant el 
mínim possible a terrenys urbans.       
*Aixi mateix es realizarà una millora 
del enllaç existent per adequar-lo als 
accesos del futur hospital.

Clau de l'actuació: 1.DUP.01
Nom de l'actuació: Ma-30. Prolongació Ma-30: Tram IV: Duplicació calçada Camí dels Reis

Ma-11 a Ma-1040

1,80 km

Classificació funcional:

Millorar el trànsit a la Ma-20 i els trams radials compresos entre la Ma-20 i Ma-30 que son Ma-13, Ma-11 i Ma-1110
 



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Consell

Longitut:

La no execució de l'actuació comportaria no donar continuitat a la Ma-30 i per tant no aliviar 

Classificació funcional:
Titularitat:

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils

1.DUP.04

Nom de l'actuació: Duplicació de calçada Ma-1040. Connexió Ma-30 amb  Nova ronda 
Ajuntament Palma

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

el trànsit a la Ma-20.

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Ronda 4 carrils per duplicació de calçada

Tram que compren:

Clau de l'actuació:

Xarxa bàsica

Ma-30- Ronda Ajuntament Palma



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

La execució de l'actuació comportaria donar continuitat a la Ma-30 per tal de connectar-la  amb la ronda 
projectada per l'Ajuntament de Palma existent al PGOU.

Ma-20

Ma-1040

Ma-1130



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrent: Sa Riera
Elements biològics Zona amb parcel·les de cultiu de secà i àrea de baix matorral

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 
les comunicacions

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Consell

Longitut:

Donar continuitat a la Ma-30, connectant-la amb la ronda projectada per l'Ajuntament de Palma

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera de 4 carrils
Ronda 4 carrils per duplicació de calçada

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.DUP.04
Nom de l'actuació: Duplicació de calçada Ma-1040. Connexió Ma-30 amb  Nova ronda Ajuntament 

*Tenint en compte el PGOU de 
Palma la plataforma s'anirà adaptant 
a un costat i altre del traçat per 
minimitzar les expropiacions de 
terreny urbà. 

Ma-30- Ronda Ajuntament Palma

0,7 Km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

Al tractar-se d'una duplicació de calçada de una carretera exitent la incidència paisatgística serà minima ja que la plataforma 
s'augmentarà màxim en uns 10 metres.

parcel·les aillades sense edificar. Es per aquest motiu que pot decir-se que la qualitat dels terrenys es baixa, degut a que no 
presenten el·lements d'interès des de el punt de vista botánic, ecológic i llegislatiu. La vegetació que trobem en esta zona es 
escasa degut a que principalment son terrenys de cultiu de secà. Existeixen zones de matorral baix. La fauna de la zona es la 
Tarentola mauritanica, el Apodemus sylvaticus i la Hirundo rustica.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Clau de l'actuació: 1.EA.01

Nom de l'actuació: Accessos a Palma: Enllaç Peraires-Dique del Oeste amb autopista de 
Ponent (Ma-1)

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

Consell

Millora de l'incorporació des del dique de l'oest a la Ma-1.  

Millora d'accesos al port de Palma desviant el trànsit de vehícles pesats per fora del casc urbà. 

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

Enllaç Peraires-Dique del Oeste amb autopista de Ponent (Ma-1)



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-1

Ma-19



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials juràsics

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 

 les comunicacions

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Zona urbana consolidada sense vegetació i fauna de especial interés

Millora de l'incorporació des del dique de l'oest a la Ma-1.  

Millora d'accesos al port de Palma desviant el trànsit de vehícles pesats per fora del casc urbà. 

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

Enllaç Peraires-Dique del Oeste amb autopista de Ponent (Ma-1)

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

Consell

Clau de l'actuació: 1.EA.01

Nom de l'actuació: Accessos a Palma: Enllaç Peraires-Dique del Oeste amb autopista de 
Ponent (Ma-1)

L'enllaç s'efectuarà a distint nivell com els ja existents a l'autovía.

*Es tracta de fer un enllaç que 
eviti el trànsit de pesats per 
primera línia del passeig maritim 
creant un accés directe des de 
l'autovia de ponent.                        
*D'aquesta manera es milloraria 
la seguretat vial del passeig 
maritim.

La incidència paisatgística es minima ja que sol·lament es crea un enllaç en una autovía existent.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Xarxa bàsica

Consell

Clau de l'actuació: 1.EA.04

Nom de l'actuació: Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb Ma-3018

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Classificació funcional:
Titularitat:

Modificar l'enllaç actual per poder permitir tots els moviments des de i cap a la Ma-20

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

Enllaç Ma-20 amb Ma-3018 (Estadi del Balears)



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-20

Ma-3018



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrent: Na Barberà

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 

 les comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

Enllaç Ma-20 amb Ma-3018 (Estadi del Balears)

Clau de l'actuació:

La incidència paisatgística es minima ja que sol·lament es completa un enllaç en una autovía existent.

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

Consell

Modificar l'enllaç actual per poder permetre tots els moviments des de i cap a la Ma-20

 adaptant-lo a normativa actual de traçat.

Zona urbana consolidada sense vegetació i fauna de especial interés

L'enllaç estarà a distint nivell com tots els existents a la Ma-20.

*Es tracta de completar un enllaç 
existent de la via de cintura amb 
l'objecte de repartir el trànsit i 
millorar la seguretat vial. 

1.EA.04

Nom de l'actuació: Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb Ma-3018



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Nom de l'actuació: 
Enllaç Ma-20 amb Ma-15 i Ma-19

Xarxa bàsica

Consell

Accessos a Palma: Ma-20 amb Ma-15 i Ma-19

Classificació funcional:
Titularitat:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Remodelació d'enllaç d'autopista

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.EA.05

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

major capacitat del mateixos.

Millorar els enllaços de la via cintura amb la Ma-15 i Ma-19 ja existents per tal de aconseguir una



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-1

Ma-20

Ma-1040

Ma-19

Ma-15

Ma-3011



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrent: Na Barberà

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 

 les comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Zona urbana consolidada sense vegetació i fauna de especial interés

Consell

1.EA.05

Longitut:

Accessos a Palma: Ma-20 amb Ma-15 i Ma-19

*Es tracta de completar dos 
enllaços existents de la via de 
cintura amb l'objecte de repartir el 
trànsit i millorar els accesos a 
Palma. 

Enllaç Ma-20 amb Ma-15 i Ma-19

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

La incidència paisatgística es minima ja que sol·lament es completa un enllaç en una autovía existent.

major capacitat del mateixos.

Millorar els enllaços de la via cintura amb la Ma-15 i Ma-19 ja existents per tal de aconseguir una

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Remodelació d'enllaç d'autopista

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Nom de l'actuació: 



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Nom de l'actuació: 

Xarxa bàsica

Consell

Ma-13. Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

Classificació funcional:
Titularitat:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.EA.06

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Millora accés des de Marratxí a la Ma-13



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-13



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrent: Gros

Elements biològics Zona amb parcel·les i àrea lliure de baix munt i matorral. 

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 

 les comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Consell

1.EA.06

Longitut:

Ma-13. Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

*Es tracta de l'execució de un nou 
enllaç que millore els accessos a 
Marratxí ja que als darrers anys 
ha sofert un elevat creixement de 
trànsit degut a la major població 
residèncial.

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

L'enllaç estarà a distint nivell per lo qual interrumpirà la visió de la serra de tramuntana al viatger.

La incidència paisatgística es puntual ja que sol·lament es crea un nou enllaç en una autovía existent.

Millora accés des de Marratxí a la Ma-13

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Nom de l'actuació: 



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Clau de l'actuació: 1.EA.07

Nom de l'actuació: Ma-13. Accés a Lloseta des de autopista Inca Ma-13: Enllaç i 
condicionament Ma-2111

Classificació funcional:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

Millora accés des de Lloseta a la Ma-13

Titularitat: Consell



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-13

Ma-13A

Ma-2110

Ma-2111

CAN NETGE



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrents:Torrent des Rafal Garcés
Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 
 les comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Ceratonia siliqua, Opuntia máxima y Prunus dulcis. Entre la fauna que podría verse afectada por la actuación tenemos 
Tarentola mauritanica, Apodemus sylvaticus, Mus musculus i Oryctolagus cuniculus.

Zona rústica amb plantació de cultiu de secà. La flora que podem trobar es

Millora accés des de Lloseta a la Ma-13

Titularitat: Consell

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Nou accés d'autopista

Tram que compren:

Longitut:

L'enllaç interrumpirà la visió de la serra de tramuntana al viatger. El condicionament contemplarà sols el canvi del ferm.

*Es tracta de l'execució d'un enllaç 
que millore l'accés des de Lloseta 
amb la Ma-13, esta millora porta 
implicit l'acondicionament de un tram 
de la Ma-2111 per tal de millorar el 
seu estat del ferm.

La incidència paisatgística es puntual ja que sol·lament es crea un nou enllaç a distint nivell en una autovía existent.

Clau de l'actuació: 1.EA.07
Nom de l'actuació: Ma-13. Accés a Lloseta des de autopista Inca Ma-13: Enllaç i condicionament Ma-

2,0 Km

Classificació funcional:



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Nom de l'actuació: 

Xarxa bàsica

Consell

Millora enllaç s'Arenal-Llucmajor Ma-6020 amb la Ma-6014

Classificació funcional:
Titularitat:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Pas superior en carretera convencional

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.EA.08

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Millorar l'incorporació des de la Ma-6014 a la Ma-19



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-19



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials quaternaris

Torrents:Torrent de Son Verí i Torrent de na Clot

Elements biològics L'actuació es troba entre zones urbanes consolidades i una 

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar 

 les comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

zona boscosa amb abundància de pinars estant aquesta vegetació més representativa de la zona. Respecte a 
la funa podem trobar Upupa epops, Falco tinnunculus, Hirundo rustica i Mus musculus.

Consell

1.EA.08

Longitut:

Millora enllaç s'Arenal-Llucmajor Ma-6020 amb la Ma-6014

*Es tracta de millorar un enllaç 
que ha quedat obsolet degut al 
increment del trànsit que ha 
sofert la Ma-6014 per a la 
construcció de distintes 
urbanitzacions al llarg de la 
mateixa.

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa bàsica

La incidència paisatgística es puntual ja que sol·lament es crea un nou enllaç a distint nivell en una carretera existent.

Millorar l'incorporació des de la Ma-6014 a la Ma-19

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Pas superior en carretera convencional

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Nom de l'actuació: 



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ
Circumval·lació del casc urbà de Petra per la part nord-oest, continuació de la variant existent.

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant

Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació:

Ma-3340 a Ma-3220

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Desviament del trànsit fora del casc urbà de la població per tal de millorar la seguretat vial.

Longitut:

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa básica

Variant de Petra Nord

Consell

1.VAR.01

Nom de l'actuació: 



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

*Al no realitzar cap actuació tot el trànsit de vehícles pesats i lleugers continuarà circulant per l'interior del casc 
urbà. 

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

PETRA

Ma-3340

Ma-3220



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials del terciari

Torrents:Torrent de Son Real
Elements biològics La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de 

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Nom de l'actuació: 

La visió des del poble de la zona rustica del voltant es veurà mimbada per l'efecte barrera de la variant.

pesats que tenen destinació les canteres existents entre Sineu i Petra.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant
Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació:
Variant de Petra Nord

Consell

1.VAR.01

*Aquesta alternativa es situa 
allunyada del nucli urbà, així que tots 
els moviments tindran un major 
recorregut necesitant una major 
inversió de construcció i un aument 
de les emisions quant estigui en 
funcionament. 

Ma-3340 a Ma-3220

1,40 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa básica

Pel conductor apareixerà una nova visió del casc urba desde un nou punt de vista.

Els efectes del renou sobre la població serà menor al estar allunyada.

Longitut:

qualitat baixa, degut a que no presenta elements d'interès des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la flora 
trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i zones de matorral baix. La fauna més destacable de la zona es el 
Pipistrellus pipistrellus, el Apodemus sylvaticus, el Luscinia megarhynchos i la Tarentola mauritanica.

Circumval·lació del casc urbà de Petra per la part nord-oest, per evitar el trànsit de vehícles 

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona millorant comunicacions 



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 2

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials del terciari

Torrents:Torrent de Son Real
Elements biològics La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de 

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Els efectes del renou sobre la població serà major al estar més aprop.

Variant de Petra NordNom de l'actuació: 

qualitat baixa, degut a que no presenta elements d'interès des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la flora 
trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i zones de matorral baix. La fauna més destacable de la zona es el 
Pipistrellus pipistrellus, el Apodemus sylvaticus, el Luscinia megarhynchos i la Tarentola mauritanica.

Circumval·lació del casc urbà de Petra per la part nord-oest, per evitar el trànsit de vehícles 

*Aquesta alternativa estarà més 
aprop del nucli urbà. La continuitat 
amb el tram de variant existent serà 
millor, la longitud de traçat serà 
menor consumint menys terrenys, 
l'inversió de contrucció serà menor 
així com les emisions.

Ma-3340 a Ma-3220

1,40 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa básica

Longitut:

Consell

pesats que tenen destinació les canteres existents entre Sineu i Petra.

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

La incidència paisatgística serà menor que l'alternativa mes allunyada ja que l'efecte barrera es veura mimbat. Pel conductor 
apareixerà una nova visió del casc urba desde un nou punt de vista.

La visió des del poble a la zona rustica del voltant es veurà mimbada per l'efecte barrera de la variant. Pel conductor 
apareixerà una nova visió del casc urba desde un nou punt de vista.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant
Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.VAR.01



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Clau de l'actuació: 1.VAR.07

Nom de l'actuació: Variant d´Artà Nord

Classificació funcional: Xarxa Secundària Complementària

Consell

Circumval·lació del casc urbà d'Artà per la part Nord amb l'objectiu de traure el trànsit del nucli urbà.

Titularitat:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant 

Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

Ma-15 a Ma-3333



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

*Al no realitzar cap actuació tot el trànsit de vehícles pesats i lleugers continuarà circulant per l'interior del casc 
urbà. 

ARTÀ

Ma-15

Ma-12

Ma-3333



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials cretàcics, ,jurásics i triàsics

Torrents:Torrent des Millac
Elements biològics La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de 

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
*Aquesta alternativa estarà més 
aprop del nucli urbà. La longitud de 
traçat serà menor consumint menys 
terrenys, l'inversió de contrucció serà 
menor així com les emisions.

La incidencia paisatgística serà minima al estar molt aprop del nucli urbà.

1.VAR.07
Nom de l'actuació: Variant d´Artà Nord

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa Secundària Complementària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant 
Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

Ma-15 a Ma-3333

1,00 km

Clau de l'actuació:

Consell

qualitat baixa, degut a que no presenten elements d'interés des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la 
flora trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i zona boscosa de pinars. La fauna més destacable de la zona es el 
Asio otus, el Apodemus sylvaticus, el Falco tinnunculus i la Tarentola mauritanica.

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 
Els efectes del renou sobre la població serà major al estar més aprop.

Circumval·lació del casc urbà d'Artà per la part Nord.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 2

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials cretàcics, ,jurásics i triàsics

Torrents:Torrent des Millac
Elements biològics La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de 

Elements socio-culturals

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Variant 
Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

Ma-15 a Ma-3333

Xarxa Secundària Complementària
Consell

Circumval·lació del casc urbà d'Artà per la part Nord.

*Aquesta alternativa es situa 
allunyada del nucli urbà, així que 
tots els moviments tindran un 
major recorregut necesitant una 
major inversió de construcció i un 
aument de les emisions quant 
estigui en funcionament. 

La incidència serà major per tenir una major longitud i discorrer aprop del LIC i ZEPA Muntanyes d'Artà (ES0000227).

Clau de l'actuació: 1.VAR.07
Nom de l'actuació: Variant d´Artà Nord

1,00 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar  les comunicacions 
Els efectes del renou sobre la població seran minims al passar allunyada del nucli.

qualitat baixa, degut a que no presenten elements d'interés des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la 
flora trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i zona boscosa de pinars. La fauna més destacable de la zona es el 
Asio otus, el Apodemus sylvaticus, el Falco tinnunculus i la Tarentola mauritanica.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Circumval·lació del casc urbà de Campanet per la part Sud per tal d'evitar el pas dels vehícles pel nucli de la població

per tal d'anar des de la Ma-2131 a la Ma-2132 que connecta amb la autopista d'Inca.

Titularitat:
Xarxa Secundària

Consell

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Ma-2131 a Ma-2132

Classificació funcional:

Clau de l'actuació: 1.VAR.17

Nom de l'actuació: Variant de Campanet



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

*Al no realitzar cap actuació tot el trànsit de vehícles pesats i lleugers continuarà circulant per l'interior del casc 
urbà. 

CAMPANET

Ma-2131



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials cretàcics, juràsics i triàsics

Torrents:Torrent de Sant Miquel i Torrent de Binixiri
Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 
Els efectes del renou sobre la població serà major al rodejar tot el casc urbà.

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
*La variant de Campanet conectarà 
les carreteres Ma-2131y Ma-2132 
que son les dos carreteras que 
apleguen a la població. Existeixen 
dos opcions fer la variant nort o fer la 
variant sud. La vairant nort, té un 
traçat més llarg així que tots els 
moviments tindran un major 
recorregut necesitant una major 
inversió de construcció i un aument 
de les emisions quant estigui en 
funcionament.

Clau de l'actuació: 1.VAR.17
Nom de l'actuació: Variant de Campanet

Ma-2131 a Ma-2132

8,00 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa Secundària
Consell

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de
qualitat baixa, degut a que no presenten elements d'interés des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la 
flora existeixen plantacions d'oliveres, almetlers i garroferes, aixi com munt baix i zona boscosa de pinars. La fauna més 
destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el Oryctolagus cuniculus, el Apodemus sylvaticus i la Hemidactylus 
turcicus.

La incidència paisatgistica es elevada ja que crea un efecte barrera a tot el municipi intercedint en la visió des del municipi de 
la serra de Tramuntana.

Circumval·lació del casc urbà de Campanet per la part Nort per tal d'evitar el pas dels vehícles pel nucli de la població
per tal d'anar des de la Ma-2131 a la Ma-2132 que connecta amb la autopista d'Inca.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 2

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials cretàcics, juràsics i triàsics

Torrents:Torrent de Sant Miquel i Torrent de Binixiri
Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 
Els efectes del renou sobre la població seràn reduits al trobar-se a més 1Km.

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Circumval·lació del casc urbà de Campanet per la part Sud per tal d'evitar el pas dels vehícles pel nucli de la població
per tal d'anar des de la Ma-2131 a la Ma-2132 que connecta amb la autopista d'Inca.

Titularitat:
Xarxa Secundària
Consell

Ma-2131 a Ma-2132

2,00 km

Classificació funcional:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació: Ronda / variant de 2 carrils de nou traçat

Tram que compren:

Longitut:

Clau de l'actuació: 1.VAR.17
Nom de l'actuació: Variant de Campanet

La incidència paisatgistica es mínima ja que uneix les dues carreteres en un espai on existeixen varies tinfraestructures 
juntes. Ma2132, Ma-2131, Ma-13 i cami vell de campanet.

qualitat baixa, degut a que no presenten elements d'interés des de el punt de vista botànic, ecològic i llegislatiu. Dins de la 
flora existeixen plantacions d'oliveres, almetlers i garroferes, aixi com munt baix i zona boscosa de pinars. La fauna més 
destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el Oryctolagus cuniculus, el Apodemus sylvaticus i la Hemidactylus 
turcicus.

La flora i la vegetació del corredor afectat pel projecte pot considerar-se de

*La variant de Campanet conectarà 
les carreteres Ma-2131y Ma-2132 
que son les dos carreteras que 
apleguen a la població. Existeixen 
dos opcions fer la variant nort o fer la 
variant sud. La vairant sud, té un 
traçat més petit així que tots els 
moviments tindran un menor 
recorregut necesitant una menor 
inversió de construcció i una 
disminució de les emisions quant 
estigui en funcionament.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Clau de l'actuació:

Titularitat: Consell

Ma-2040 Accés a Bunyola desde la Ma-13

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

1.CPB.05

Ma-2020 a Ma-13

Nom de l'actuació: 

Classificació funcional: Xarxa secundària

Tram que compren:

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa primària bàsica definits a les normes del PDSCMa.



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-13AMa-2040

Ma-2020



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris, juràsics i triàsics

Elements biològics La zona per la que transcorreix la carretera a condicionar estan terrrnes rústics de

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No afecta a cap hàbitat però discorreix pròxim al paratge natural de la Serra de Tramuntana.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
a la que pertany.

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla 
amb els paràmetres de la xarxa 
primària bàsica      

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa primària bàsica definits a les normes del PDSCMa.

Classificació funcional: Xarxa secundària

4,10 km

 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral en les que la vegetació més destacable son els Ceratonia siliqua,  
Prunus dulcis i els pinus. Por altra banda la fauna presen en la zona es pot citar Upupa epops, Falco tinnunculus, Hirundo 
rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Longitut:

1.CPB.05

Ma-2020 a Ma-13

Nom de l'actuació: 
Clau de l'actuació:

Titularitat: Consell

Ma-2040 Accés a Bunyola desde la Ma-13



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Condicionament en xarxa complementària

Tram que compren:

a les normes del PDSCMa.

Clau de l'actuació: 1.CPC.11

Nom de l'actuació: 

Xarxa complementària

Ma-2130.Condicionament Inca-Selva-Caimari 

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Inca-Selva-Caimari

Classificació funcional:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa primaria complementaria definits

Titularitat: Consell



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-2130

INCA

Caimari

SELVA

Ma-13A



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials cretàcics, juràsics i triàsics

Elements biològics Dins de la flora poden trobar-se plantacions d'oliveres, almetlers i garroferes,

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
En les estribacions de Caimari afectarà al  LIC i ZEPA. Cimals de la Serra de Tramuntana.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Inca-Selva-Caimari

5,00 km

Classificació funcional:

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla 
amb els paràmetres de la xarxa 
primària complementaria               
*En el tram que afecta LIC i 
ZEPA les millores seran molt  
puntuals.  

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils
Condicionament en xarxa complementària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CPC.11
Nom de l'actuació: 

a la que pertany.

a les normes del PDSCMa.

Xarxa complementària

Ma-2130.Condicionament Inca-Selva-Caimari 

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa primaria complementaria definits

Titularitat:

aixi com munt baix i zona boscosa de pinars. La fauna més destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el 
Oryctolagus cuniculus, el Apodemus sylvaticus i la Hemidactylus turcicus.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.08

Nom de l'actuació: Ma-4032.Condicionament Son Servera-Port Vell 

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Ma-4040 a Port Vell

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-4030
SON SERVERA

Ma-4040



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geología: materials triàsics

Elements biològics L'actuació es troba entre zones urbanes consolidades i una 

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Ma-4040 a Port Vell

4,80 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.08

Nom de l'actuació: Ma-4032.Condicionament Son Servera-Port Vell 

a la que pertany.

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  

zona boscosa amb abundància de pinars. Respecte a la funa podem trobar Upupa epops, Falco tinnunculus, 
Hirundo rustica i Mus musculus.





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Clau de l'actuació: 1.CS.09

Nom de l'actuació: Condicionament Pollença-Ma-13

Pollença-Ma-13

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-2200

POLLENÇA

Ma-13A

Ma-2220

Ma-3470

Ma-10

Bahía Club

Trane



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris,cretàcics i juràsics

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Discorreix per zona de ANEI

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

La carretera a condiconar deixa a ambdues parts de la mateixa un serie de parcel·les amb plantació de cultiu de secà i bosc 
de pinars. La fauna més destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el Oryctolagus cuniculus, el Apodemus sylvaticus i 
la Hemidactylus turcicus.

a la que pertany.

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Clau de l'actuació: 1.CS.09

Nom de l'actuació: Condicionament Pollença-Ma-13

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren: Pollença-Ma-13

6,40 km

Classificació funcional:
Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Titularitat:
Xarxa secundària





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Classificació funcional:

1.CS.10
Nom de l'actuació: Condicionament Manacor-camí de Conies Ma-3322

Xarxa secundària

Longitut:

Carretera convencional de 2 carrils
Condicionament en xarxa secundària

Manacor a Ma-12

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tram que compren:

Clau de l'actuació:

Consell

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Titularitat:

Tipus de via:
Tipus d'actuació:



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

SANT LLORENÇ

Ma-3340

SANTA MARGALIDA

Ma-15

Ma-3310

Ma-3320

Ma-10

MANACOR

Ma-3322

Ma-12

Ma-3310

C-715

Ma-3430 Ma-3410



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris, terciaris

Elements biològics Dins de la flora trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Discorreix per zona de ANEI i pel LIC 5310029 de Na Borges en una longitud de aproximadament de 1Km.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
a la que pertany.

Consell

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

zonas de matorral baix. La fauna más destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el Apodemus sylvaticus, el Luscinia 
megarhynchos i la Tarentola mauritanica.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.10

Nom de l'actuació: Condicionament Manacor-camí de Conies Ma-3322

Manacor a Ma-12

14,70 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

Longitut:

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.11

Nom de l'actuació:  Camino Viejo de Bunyola, sa Indioteria-enlace Garrovers Ma-2031

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-2031

Ma-13



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris

Elements biològics Dins de la flora destaquen Ceratonia siliqua, Opuntia máxima, Prunus dulcis i

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
a la que pertany.

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Solanum licopersicum. La fauna més representativa de la zona es la Rana perezi, el Bufo viridis, la Natrix maura, la Upupa 
epops, el Falco tinnunculus, la Hirundo rustica, el Luscinia megarhynchos, el Apus apus, el Apodemus sylvaticus, la Lepus 
capensis, el Mus musculus i el Oryctolagus cuniculus.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.11

Nom de l'actuació:  Camino Viejo de Bunyola, sa Indioteria-enlace Garrovers Ma-2031

3,10 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.12

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-5020. Porreres-Llucmajor 

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Llucmajor a Porreres

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

LLUCMAJOR
Ma-5020

Ma-19

Ma-19A

PORRERES



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris i terciaris

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Discorreix per zona de ANEI

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Llucmajor a Porreres

11,20 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

Consell

Longitut:

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.12

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-5020. Porreres-Llucmajor 

a la que pertany.

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla 
amb els paràmetres de la xarxa 
secundària  

 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral  i per altre lloc grans extensions de pinars. La vegetació més 
destacable son els Ceratonia siliqua,  Prunus dulcis i els pinus. Per altra banda com a fauna present en la zona es pot citar 
Upupa epops, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.

La zona per la que transcorreix la carretera a condicionar son terrenys rústics de



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.13

Nom de l'actuació: 

Xarxa secundària

Condicionament Ma-14. Felanitx-Santanyí

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Felanitx a Santanyí

Classificació funcional:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Titularitat: Consell



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

FELANITX

SANTANYÍ

Ma-19

Ma-14

Ma-5100

Ma-5120



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris i terciaris

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Discorreix per zona de ANEI

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Felanitx a Santanyí

14,30 km

Classificació funcional:

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla 
amb els paràmetres de la xarxa 
secundària  

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.13

Nom de l'actuació: 

a la que pertany.

Xarxa secundària

Condicionament Ma-14. Felanitx-Santanyí

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Titularitat:

La zona per la que transcorreix la carretera a condicionar son terrenys rústics de
 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral  i qualcuna zona de pinar. La vegetació més destacable son els 
Ceratonia siliqua,  Prunus dulcis i los pinus. Per altra banda como fauna present en la zona es pot citar Upupa epops, Falco 
tinnunculus, Hirundo rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Son Fortesa a Ma-4014

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.14

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-4015. Son Fortesa

Longitut:

Consell

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

MANACOR
Ma-15

Ma-14



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris y triàsics

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
a la que pertany.

Consell

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

La zona per la que transcorreix la carretera a condicionar son terrenys rústics de

 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral  i qualcuna zona de pinar. La vegetació més destacable son els 
Ceratonia siliqua,  Prunus dulcis i els pinus. Per altra banda com fauna present en la zona es pot citar Upupa epops, Falco 
tinnunculus, Hirundo rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.14

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-4015. Son Fortesa

Son Fortesa a Ma-4014

4,10 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

Longitut:

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.15

Nom de l'actuació: Ma-3300.Condicionament Sineu-Petra. Tram I

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

ARIANY

Ma-3510

SINEU

PETRA

SANT JOAN

Ma-3301

Ma-3310

Ma-3340



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials terciaris i juràsics

Elements biològics Dins de la flora trobarem principalment parcel·les de cultiu de secà i

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ
a la que pertany.

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

zones de matorral baix. La fauna més destacable de la zona es el Pipistrellus pipistrellus, el Apodemus sylvaticus, el Luscinia 
megarhynchos i la Tarentola mauritanica.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CS.15

Nom de l'actuació: Ma-3300.Condicionament Sineu-Petra. Tram I

4,00 km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa secundària

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

Xarxa Secundària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Clau de l'actuació: 1.CS.17

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-5100

Porreres- Felanitx

Classificació funcional:
Titularitat:



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-5120

PORRERES

Ma-5100

FELANITX



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials terciaris

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

La zona per la que transcorreis la carretera a condicionar son terrenys rústics de

 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral. La vegetació més destacable son els Ceratonia siliqua,  Prunus 
dulcis i els pinus. Per altra banda como fauna present en la zona es pot citar Upupa epops, Falco tinnunculus, Hirundo 
rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.

a la que pertany.

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla amb 
els paràmetres de la xarxa 
secundària  

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Clau de l'actuació: 1.CS.17

Nom de l'actuació: Condicionament Ma-5100

11,10 Km

Classificació funcional:
Titularitat:

Xarxa Secundària

Consell

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària definits a les normes del PDSCMa.

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària

Tram que compren:

Longitut:

Porreres- Felanitx





1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 0, no es realitza cap actuació

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Al no realitzar cap acció no afecta al medi físic

Elements biològics Al no realitzar cap acció no afecta al medi biològic

Elements socio-culturals Efecte negatiu al no afavorir el desenvolupament de la zona 

No es milloren les comunicacions existents

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
Al no realitzar cap acció no afecta hàbitats protegits

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Condicionament en xarxa secundària complementària

Tram que compren:

a les normes del PDSCMa.

Clau de l'actuació: 1.CSC.01

Nom de l'actuació: 

Xarxa secundària complementària

Ma-4021. Manacor-Son Carrió Ma-4021 hasta Ma-4022

Longitut:

Al no realitzar cap acció no té incidència paisatgística.

Manacor- Ma-4022

Classificació funcional:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària complementària definits

Titularitat: Consell



7. VISTA AEREA DE LA ZONA DE L'ACTUACIÓ

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Ma-3322

MANACOR

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

C-715

Ma-4030

Ma-14

Ma-15



1. SITUACIÓ

Alternativa: Alternativa 1

2. TIPOLOGIA

3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ

4. ASPECTES AMBIENTALS
Elements fisics Geologia: materials quaternaris,cretàcics, juràsics i triàsics

Elements biològics

Elements socio-culturals Efecte positiu al afavorir el desenvolupament de la zona i millorar comunicacions 

5. AFECCIÓ ALS HÀBITATS DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE, 79/409/CEE I LECO
No existeix cap afecció als habitats naturals de l'illa.

6. INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA

7. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE L'ACTUACIÓ

La incidència paisatgística serà mínima ja que es tracta de adequar una carretera als paràmetres de la xarxa

Manacor- Ma-4022

7,60 km

Classificació funcional:

* Millora del estat del ferm       
*Ampliació de la plataforma en 
aquelles zones on no cumpla 
amb els paràmetres de la xarxa 
secundària  complementària

FITXA AMBIENTAL NOVES ACTUACIONS. FASE I

Tipus de via:
Tipus d'actuació:

Carretera convencional de 2 carrils

Condicionament en xarxa secundària complementària

Tram que compren:

Clau de l'actuació: 1.CSC.01

Nom de l'actuació: 

a la que pertany.

a les normes del PDSCMa.

Xarxa secundària complementària

Ma-4021. Manacor-Son Carrió Ma-4021 hasta Ma-4022

Consell

Longitut:

Adequació per adaptar-la als paràmetres de la xarxa secundària complementària definits

Titularitat:

La zona per la que transcorreix la carretera a condicionar son terrenys rústics de
 parcel·les amb cultiu de secà i ària lliure de baix matorral i qualcuna zona de pinar. La vegetació més destacable son els 
Ceratonia siliqua,  Prunus dulcis i els pinus. Per altra banda com fauna present en la zona es pot citar Upupa epops, Falco 
tinnunculus, Hirundo rustica, Oryctolagus cuniculus, Asio otus i Mus musculus.


