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INTRODUCCIÓ.
Es redacta la present memòria ambiental en compliment del article 91 de la Llei 11/2006,
de 14 de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques en les Illes Balears.
Finalitzada la fase d’exposició pública, el Consell de Mallorca elabora la present memòria
ambiental en la que s’analitza:
A.
B.
C.
D.

El procés d’avaluació.
El resultat de les consultes realitzades i com s’han pres en consideració.
L’informe de sostenibilitat ambiental (ISA)
La previsió dels impactes significatius de l’aplicació del PDSCMa.
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A.- PROCÉS D’AVALUACIÓ.

En data 11 de novembre de 2008 va tenir entrada a la Conselleria de Medi Ambient la
revisió del PDS de Carreteres de Mallorca el qual es tramità des de la Direcció Insular de
Carreteres i es va remetre a la Comissió Balear de Medi Ambient per tal d’efectuar el
tràmit de consulta prèvia determinant l’amplitud, abast i nivell de detall del Informe de
Sostenibilitat Ambiental d’acord amb l’article 88 de la Llei 11/2006.
En data 1 de desembre de 2008 es va celebrar a la Conselleria de Medi Ambient la reunió
tècnica per realitzar les consultes prèvies als representants de les Administracions
Públiques afectades, prevista a l’art. 88 de la llei 11/2006, per tal que l’òrgan ambiental
redactés el Document de Referència de 9 de desembre de 2008.
En aquest Document de Referència es determinava l’amplitud, abast i nivell de detall de
l’ISA (art. 88.1 i 3), els criteris ambientals estratègics, els indicadors dels objectius
ambientals, els principis de sostenibilitat aplicables (art. 8.3), i les modalitats d’informació i
consulta, així com s’identificaven les administracions públiques afectades i el públic
interessat. (art. 88.4).
En data 22 de desembre de 2008 es va aprovar inicialment al ple del Consell Insular de
Mallorca el PDSCMa, la resolució es va fer pública al BOIB núm 14 de 29 de gener de
2009, data a partir de la qual s’inicià el procés d’informació pública que va tenir una
durada de dos mesos fins el 29 de Març de 2009.
Finalitzada aquesta fase de consultes el Consell de Mallorca en col·laboració del òrgan
ambiental, elabora la present Memòria Ambiental segons l’art. 91 de la Llei 11/2006.
Aquesta Memòria Ambiental conté les determinacions finals a incorporar a la proposta del
PDSCMa, resultant aquesta memòria preceptiva abans de la aprovació definitiva del Pla.
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B.- RESULTAT DE LES CONSULTES.
Com a resultat del període d’informació pública s’han rebut al·legacions de distints
organismes públics i privats, així com de particulars. De totes aquestes al·legacions les
que fan referència a temes medi ambientals han estat:

1. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT.
La Direcció General de Biodiversitat demana que al Informe de Sostenibilitat Ambiental es
reculla un estudi de repercussions ambientals per a cada projecte en concret on s’informi
de l’afecció a la Xarxa Natura 2000, i a més les corresponents mesures correctores.
Al apartat nº5 “Classificació d’actuacions programades des del punt de vista ambiental”
del ISA es presentaven unes taules on es detallava que actuacions afectaven a la Xarxa
Natura 2000. Per tal d’aclarir millor aquest punt al nou ISA s’ha inclòs l’apartat núm. 6
“Estudi de repercussions ambientals” on es contemplen els punts demandats per la
Direcció General de Biodiversitat.

2. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI FORESTAL I
PROTECCIÓ D’ESPÈCIES.
La Direcció General de Medi Forestal i Protecció d’espècies demana que el PDSCMa
valore com a impacte ambiental l’augment de risc d’incendis forestals que implica
l’obertura i funcionament de vials al seu pas per terrenys forestals. També demana que
es tingui en compte l’establert al decret 125/2007 i s’incloguin elements de senyalització
de risc d’incendis per aquells vials que travessin terreny forestal.
Per tal d’aclarir millor aquests aspectes, s’ha introduït a l’apartat 7.2 “Valoració dels
principals impactes” del nou ISA un punt d’afecció sobre l’augment de risc d’incendis, en
el que es valora i es fa referència al Decret 125/2007. A més a l’apartat 5 de l’ISA
“Classificació d’actuacions programades des del punt de vista ambiental” es presenta una
taula on es concreta per a cadascuna de les actuacions proposades pel PDSCMa
aquelles que tenen risc de incendi forestal.
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3. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. COMISSIÓ BALEAR DE MEDI AMBIENT.
La Comissió Balear de Medi Ambient informa que l’ISA no ha tingut en comte el
Document de Referència i per tant s’ha de repetir la fase d’informació pública i consultes
una vegada que s’hagi redactat el nou ISA que incorpori tots i cadascun dels aspectes
detallats en el Document de Referència.
El Consell de Mallorca creu que l’ISA que es va aprovar inicialment si que contemplava el
Document de Referència i per tant no ha de tornar a passar el periode d’informcaió
pública.
Així i tot s’ha redactat un nou ISA que es presenta a l’apartat C de la memòria ambiental,
amb la funció d’aclarir o puntualitzar les peticions que feia el document de referència. A
continuació es presenta la contestació als 25 punts del document:
1.- Ha de quedar ben definit quines son les actuacions previstes a la Revisió del PDSC
que no estaven previstes en el PDSC vigent, i les que estaven previstes i ara no es
contemplen.
A l’annex 2.6 “Grau de compliment del PDSCIB” i a l’annex 5 “Proposta d’esquemes vials”
del PDSCMa aprovat inicialment, es presentava una taula amb les carreteres
contemplades i no executades i les previstes i que ara no es contemplen. Per tal de
facilitar aquesta tasca, a l’apartat 2 “Abast de la revisió del PDSC” del nou ISA, s’han
introduït unes taules resum amb aquestes actuacions.
2.- S’ha de justificar la necessitat de dur a terme totes i cada una de les actuacions
proposades.
Al programa de construcció del PDSCMa aprovat inicialment, ja es justificaven la
necessitat de dur a terme cadascuna de les actuacions, així i tot, a l’annex 3 “Fitxes
ambientals de les actuacions proposades” del nou ISA, es presenta per a cada actuació
proposada una fitxa on es justifica la seva execució.
3.- Una vegada justificada la necessitat de dur a terme una actuació, s’han d’analitzar
diferents alternatives de traçat , tenint en compte tots els aspectes ambientals, el quals
inclouen tots els elements físics, biològics i socioculturals.
A l’annex 5 “Proposta d’esquemes vials” del PDSCMa aprovat inicialment, ja es
presentava aquesta informació, per tal d’aclarir aquest punt, a l’annex 3 del nou ISA,
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“Fitxes ambientals de les actuacions proposades” es presenta per a cada actuació varies
alternatives (inclosa la alternativa 0) on es té en compte per a cada alternativa els
aspectes ambientals indicats.
4.- S’han d’estudiar les afeccions que el renou de la pròpia carretera, en fase de
construcció i funcionament pot generar, la seva influència i el seu impacte, molt
especialment sobre la salut de les persones, proposant mesures correctores de forma
genèrica, ja a nivell de projecte es detallaran més aquestes mesures.
Segons l’art. 6 de la llei 1/2007, contra la contaminació acústica de les Illes Balears, es
competència del Consell Insular de Mallorca en col·laboració de la Conselleria de Medi
Ambient, elaborar, aprovar i revisar els mapes de renou i els plans d’acció encaminats a
lla lluita contra la contaminació acústica derivada de les infraestructures de la seva
competència.
A l’art. 22 “calendari d’aplicació i revisió dels mapes de renou” aquestos han de esser
aprovats segons els terminis de la DA 1ª de la Llei 37/2003 del renou, que marca 30-062007 per a eixos viaris de més de 6 milions de veh/any i 30-06-2012 per als demés eixos.
Tal i com es descriu al document nº5 del PDSCMa aprovat inicialment “Programes
d’actuació: programes d’actuació especials”, a l’actualitat el Departament de carreteres
del Consell Insular de Mallorca està realitzant aquestos mapes de renou de totes les
carreteres existents a l’illa, independentment de la redacció del PDSCMa.
A les noves carreteres programades els mapes de renou tant en fase de construcció com
en fase d’explotació seran objecte del Estudi d’Impacte Ambiental pertinent, ja que en
aquesta fase del pla es desconeix el traçat definitiu de la carretera quedant aquest per
l’elaboració del Estudi Informatiu de la mateixa.
5.- S’ha d’avaluar l’afecció de totes i cadascuna de les actuacions proposades sobre els
hàbitats de la Directiva 92/43/CE.
Al apartat nº5 “Classificació d’actuacions programades des del punt de vista ambiental”
del ISA ja es presentaven unes taules on es detallava que actuacions afectaven als
hàbitats de la Directiva 92/43/CE. Per tal d’aclarir millor aquest punt s’ha inclòs al nou ISA
l’annex 3 “Fitxes ambientals de les actuacions proposades” on es presenta per a cada
actuació proposada l’afecció als hàbitats de la directiva 92/43/CE, 79/409/CE i LECO.
6.- Tal com preveu la Llei 25/2006, s’ha d’elaborar un annex específic que contingui un
estudi d’incidència paisatgística que identifiqui el paisatge afectat per la Revisió del
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PDSCMa, preveure els efectes del seu desenvolupament produirà sobre aquest i definir
les mesures protectores i correctores o compensatòries d’aquests efectes.
A l’anterior ISA no es presentava un annex específic però si que es contemplava
l’incidència paisatgística a l’apartat 4.4, així com les mesures protectores i correctores o
compensatòries a l’apartat 7.
A l’annex 4 del nou ISA es presenta l’estudi d’incidència paisatgística. A l’annex 3 “Fitxes
ambientals de les actuacions proposades” es presenta per a cada actuació varies
alternatives (inclosa la alternativa 0) on es té en compte per a cada alternativa la
incidència paisatgística de la mateixa.
7.- S’han de descriure les mesures previstes per a la supervisió i seguiment dels efectes
sobre el medi ambient de l’aplicació del PDSC.
A l’ISA inicial ja es presentava un apartat de seguiment així i tot aquest s’ha refet per tal
canviar l’enfocament al demandat pel document de referència presentant al nou ISA
l’apartat 9 de “seguiment i vigilància ambiental” on es descriuen les mesures previstes per
a la supervisió i seguiment del pla.
8.- S’ha de tenir en compte l’ampliació de les zones ZEPA ja aprovada (BOIB nº78 EXT
de 4 de juny de 2008).
Al plànol 2.DOC.6 que s’adjunta al l’annex nº2 ja hi es rectificat.
9.- S’ha de tenir en comte la modificació de la LEN (art.9 de la Llei 4/2008. BOIB nº68 de
17 de maig de 2008).
Al plànol 3.DOC.6 que s’adjunta al l’annex nº2 ja hi es rectificat.
10.- S’ha d’actualitzar l’apartat referent a la legislació ambiental aplicable.
A l’apartat nº3 de legislació aplicable ja s’ha modificat les lleis indicades.
11.- S’haurà d’incorporar un estudi de repercussions d’emissió de CO2
Al Pla de Transports de les Illes Balears als apartat 5.3, 5.4, 5.5 i 5.6 es realitza aquest
estudi de repercussions d’emissió de CO2, així com una previsió de reducció d’emissions
associada a la promoció del transport públic.
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Al tractar-se el Pla de Transports com un marc més ampli que engloba el Pla de
Carreteres aquest últim s’adapta a les emissions que marca el primer.
12.- S’haurà d’incorporar un estudi d’afecció i alternatives de la revisió del PDS en el tram
d’autopista que afecta al municipi de Calvià.
Les actuacions a la Ma-1 que afecten el terme municipal de Calvià son:
-

Ampliació d’un carril a l’autopista de ponent Palma- Palmanova. Aquesta
ampliació es farà per mitjana.
Duplicació de calçada Peguera-Andratx. Desprès del període d’informació
pública aquesta actuació a passat a la fase 2 d’avanç d’ordenació.

13.- S’haurà d’incorporar un estudi de passos de fauna.
Durant la redacció dels Estudis Informatius de cadascunes de les noves actuacions es
tindrà en compte els passos de fauna.
14.- S’hauria de considerar l’afecció al Torrent de Na Bàrbara, que no pot rebre més
aigua i ha proposat el desaiguat a la Riera o similar.
Durant la redacció del estudi informatiu corresponent a les actuacions que afectin al
Torrent de Na Barbarà es contemplaran alternatives de desaiguat a altres llocs.
15.- S’hauran de preveure mesures per als transports de mercaderies, especialment
perilloses, que no poden quedar al port.
No es objecte del Pla Director Sectorial de Carreteres si no de la Conselleria de Mobilitat.
16.- S’hauran d’incorporar passos d’interconnexió pels pous de subministrament d’aigua.
Durant la redacció dels Estudis Informatius de cadascunes de les noves actuacions es
tindrà en compte l’interconnexió.
17.- S’hauran de definir les zones de reserva al PDS i, a més, hauran de quedar
grafiades.
Al document nº2 de plànols del PDSCMa estan grafiades les zones de reserva vial
definides.
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18.- S’hauran de preveure mesures per als transports públics i tenir en compte el PDS de
transports i incloure un estudi de Mobilitat. Relatiu a altres tipus de transports ( tramvia,
ferroviari...).
Al document nº5 “Programes d’actuació: programes d’actuacions especials”, es parla del
foment del transport públic. L’estudi de mobilitat relatiu a altres tipus de transport que no
sigui per carretera no es objecte del PDSCMa si no del Pla de Transports.
19.- S’ha d’incloure un estudi de renous.
Contestat al punt 4.
20.- S’han de valorar les afeccions a totes i cada una de les modificacions respecte als
BIC’s i consultar els elements arqueològics i etnològics.
Durant la redacció dels Estudis Informatius de cadascunes de les noves actuacions es
tindrà en compte els BIC’s així com els elements arqueològics i etnològics, ja que en
aquesta fase de desenvolupament del pla no es possible determinar una afecció real al
patrimoni.
21.- S’ha d’incloure un estudi en profunditat dels accessos a Palma.
En aquest PDSCMa s’ha realitzat un estudi en profunditat dels accessos a Palma. Partint
del Estudi de Mobilitat de les Balears realitzat a 2002, s’ha assignat un creixement de
trànsit en funció de les dades d’aforaments del Consell Insular per tal de fer una prognosi
de l’estat del trànsit a totes les carreteres de Mallorca en el moment actual.
Amb aquestes dades s’han proposat les actuacions previstes al PDSCMa, que per els
accessos a Palma han estat:
- la modificació de tots els enllaços de la Via Cintura Ma-20 amb totes les
carreteres radials
- afegir un carril a la Ma-20
- desenvolupar una corona paral·lela a la Ma-20 denominada Ma-30.
Amb totes aquestes actuacions es cobreixen totes les possibilitats de millora dels
accessos a Palma, es a dir, no hi ha cap actuació possible a més de les plantejades que
reporti una millora dels mateixos.
22.- Estudi d’alternatives, inclosa l’alternativa zero.
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Contestat al punt 3.
23.- La Identificació i valoració dels impactes de totes les actuacions previstes o les
mesures de prevenció i correcció, i en qualsevol cas, s’hauran d’avaluar una per una les
noves actuacions per veure si tenen efectes significatius sobre el medi ambient d’acord
amb els criteris de l’art. 97 de la Llei.
Per tal d’aclarir aquest punt, a l’annex 3 “Fitxes ambientals de les actuacions proposades”
es presenta per a cada actuació varies alternatives (inclosa la alternativa 0) on es té en
compte per a cada alternativa els efectes significatius sobre el medi ambient.
24.- L’afecció de les noves actuacions a LICS o ZEPAS a l’àmbit de les Illes Balears, així
com espais protegits a l’emparament de la legislació urbanística i d’ordenació del territori
i/o de la legislació ambiental, amb intervenció, si n’és el cas, del Comitè Xarxa Natura
2000 (art.39 de la LECO).
Al apartat 5 del ISA inicial es presentaven unes taules on es detallava que actuacions
afectaven a LICS, ZEPAS i espais protegits. Aquestes taules s’han complementat a més
de crear un nou apartat 6 de “estudi de repercussions ambientals” on es detalla per a
cada actuació els LIC i ZEPA afectats. A l’annex 3 “Fitxes ambientals de les actuacions
proposades” es presenta per a cada actuació varies alternatives (inclosa la alternativa 0)
on es té en compte per a cada alternativa l’afecció als habitats de la directiva 92/43/CE,
79/409/CE i LECO.
25.- L’ISA ha d’anar acompanyat d’un estudi d’incidència paisatgística (disposició
addicional de la Llei 25/2006, de 27 de desembre), atès que la tramitació s’ha iniciat
posteriorment a l’1 de gener de 2007.
Contestat al punt 6

4. CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT. ESPAIS DE NATURA.
Espais de Natura ha informat a les distintes direccions dels parcs naturals de l’illa fent les
següents consideracions.
-

Parc natural de s’Albufera: Informa que a la taula del apartat 5 del ISA es
deu de contemplar el fet que l’actuació 1CPC.12 hagi de esser analitzada
per l’òrgan ambiental. S’ha contemplat.
També diu que es convenient establir mecanismes per tal de evitar la
mortalitat per atropellaments de la fauna associada al parc natural. Açò es
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contempla al punt 8 “Mesures preventives i correctores per a protecció de
la fauna”.
-

Reserva natural de s’Albufereta: No es veu afectada per les actuacions del
programa de construcció però si al programa de conservació-explotació.
Recorda que segons l’article 32 del PORN als projectes de millora o
condicionament s’ha de preveure la dotació d’arbrat d’alineació, la neteja
de voreres i cunetes s’ha d’eliminar l’aplicació de biocicles i s’han de
establir mecanismes per tal de reduir la velocitat. Açò es contempla al punt
8 “Mesures preventives i correctores per a protecció de la fauna i de la
vegetació”.

-

Parc natural de la península de Llevant: No fa cap suggerència.

-

Parc natural de Mondragó: No fa cap suggerència.

-

Paratge natural de la Serra de Tramuntana: es realitza una sèrie de
consideracions tècniques de l’ISA. A l’apartat 3.2 s’adjunta la llei 42/2007 i
a l’apartat 4.2 s’inclou les sis categories de la LECO i el PORN de la Serra
de Tramuntana.

A més dels temes medi ambientals abans esmentats, els canvis adoptats al programa de
construcció com a conseqüència de la fase d’informació pública han estat:
Variants:
1. Eliminació de la proposta de variant a Bunyola.
2. Eliminació de la proposta de variant a Santa Margalida.
3. Modificació de la proposta de variant a Felanitx, eliminant-se el tram entre la Ma-14 i
la Ma-4010.
4. Eliminació de la proposta de variant a s’Estanyol- Sa Ràpita.
5. Modificació de la proposta de variant a Porto Cristo. Així es divideix en dos trams el
tram 1 entre la Ma-4014 a Ma-4020 estarà en fase 1 del programa de construcció i el
tram 2 entre la Ma-4020 i la Ma4023 estarà com avanç d’ordenació a la fase 2 del
mateix.
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Duplicacions de calçada:

6. Eliminació de la proposta de duplicació de calçada entre Andratx i Port d’Andratx.
7. Traspàs de Fase 1 a Fase 2 de la proposta de duplicació de calçada de la Ma-1 entre
Peguera i Andratx.

Condicionaments:

8. Traspàs de Fase 1 a Fase 2 de la proposta de condicionament de la Ma-3430 entre
Muro i Santa Margalida.
9. Traspàs de Fase 2 a Fase 1 de la proposta de condicionament de la Ma-3430 entre
Sa Pobla i Muro.
10. Traspàs de Fase 2 a Fase 1 de la proposta de condicionament de la Ma-1120 entre
Esporles i s’Esgleieta.
11. Modificació de la proposta de condicionament de la Ma-10 entre Valldemossa i
Esporles, quedant com a condicionament el tram entre Valldemossa i l’urbanització
George Sand i com a millores puntuals el tram entre George Sand i Esporles.
12. Proposta de condicionament a la carretera Ma-3340 en el seu pas per Santa
Margalida, motivat per l’eliminació de la proposta de variant.

Vies de nova construcció:

13. Eliminació de la proposta de construcció del tram IV de la carretera interior de la
Badia d’Alcúdia.
14. Eliminació de la proposta de connexió entre la Ma-15 i la Ma-3010.
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C.- INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.
1. INTRODUCCIÓ.
La construcció d’infraestructures lineals, com carreteres i autopistes, produeix importants
modificacions al medi natural degut a:
¾ la gran superfície que ocupen,
¾ a l’efecte de barrera que produeixen
¾ al seu notable poder de penetració e influència sobre el territori.
Per això, considerant la ràpida desaparició i transformació de zones poc alterades per les
activitats humanes i el creixent deteriorament de les condicions naturals originals de
l’entorn, serà necessari realitzar una avaluació ambiental estratègica dels impactes que
produiran sobre el medi les actuacions programades a la revisió del Pla Director de
Carreteres de l’illa de Mallorca, indicant per a cada cas els instruments d’avaluació i
control que s’han de desenvolupar prèviament a la seva execució.
Per altra part es descriuran, de manera general, els efectes que ocasionaran sobre el
medi les diferents accions que es portaran a terme a la construcció de carreteres,
valorant-les i establint les mesures de prevenció, correcció, control i vigilància a
desenvolupar.

2. ABAST DE LA REVISIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CARRETERES.
Aquesta revisió del Pla Director de Carreteres vigent es realitza d’acord amb l’estipula’t a
la Llei 16/2001, de 16 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de carreteres i camins (BOIB del 22), que estableix al punt b) de l’article 2 que
correspon als consells insulars elaborar i aprovar el Pla director sectorial de carreteres.
Aquesta revisió és necessària per a comprovar el grau de compliment del disposat en
l'anterior Pla i per a modificar-lo en el cas que s’estimi oportú. Per tant aquesta revisió
comporta certes actuacions a realitzar en els pròxims anys.
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El PDSCMa es divideix en:
•

Document nº 1: Memòria i Annexes

•

Document nº 2: Plànols

•

Document nº 3: Normes

•

Document nº 4: Estudi Economicofinancer

•

Document nº 5: Programes d’actuació

•

Document nº 6: Memòria Ambiental

El document nº5 “Programes d’actuació” esta format per:
•

Programa de Construcció

•

Programa de Conservació

•

Programa de Seguretat Vial

•

Programa de Senyalització i Orientació

•

Programa d’acció en matèria de contaminació acústica.

•

Altres Programes (actuacions especials)

D’aquests sis programes els dos més importants són el programa de construcció i el
programa de conservació. El primer s’encarrega de plantejar quals són les noves
carreteres ha executar o els condicionaments a realitzar en les ja existents, i el segon
proposa les mesures necessàries per a mantenir les carreteres ja existents en bon estat
de manera que puguin seguir permetent el trànsit de vehicles de manera segura i
confortable.
Així al programa de construcció es plantegen una sèrie d’actuacions (que es recullen en
les següents taules) a portar a terme en dues fases. La Fase I que abasta els primers 8
anys des de la seva aprovació i la Fase II d’avanç d’ordenació que abasta des de
l’any 9 al 16.

CLAU

CARRETERA

TIPUS
DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.AM.01

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via de Cintura
Palma Tram Oest

A/6c

AMPLC/1c

Ampliació 1 carril
autopista existent

en

5,0

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista
ponent: Palma-Palmanova

de

A/6c

AMPLC/1c

Ampliació 1 carril
autopista existent

en

6,4

1.AM.03

Ma-19

Ampliació
1
Llevante:Ma-19:
S´Arenal

Autopista
Aeroport-

A/6c

AMPLC/1c

Ampliació 1 carril
autopista existent

en

5,0
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CLAU

1.AM.04

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

TIPUS
DE
VIA

Ma-13

Ampliació 1 carril Autopista Central:
Ma-13: Ma-30-Ma-3010

A/6c

AMPLC/1c

1.AVU4C.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13Ma-11

C/4c

1.DUP.01 Ma-30

Prolongació
Ma-30:
Duplicació
calçada
reis,Ma-11-Ma-1040

Tram
IV:
camí
dels

1.DUP.03 Ma-30
1.DUP.04 Ma-1040

1.EA.01

Ma-1

1.EA.02

Ma-20

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ
en

10,1

C/4c NT

Carretera de 4 carrils de
nou traçat

3,2

C/4c

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

1,8

Desdoblament Ma-30: Tram I i Tram
II: Ma-19-Ma-13

C/4c

DUPLIC

Carretera
4
carrils
p/duplicació de calçada

7,7

Duplicació de calçada Ma-1040.
Connexió Ma-30- Nova ronda
Ajuntament Palma

C/4c

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

0,7

Accessos a Palma: Enllaç PerairesDique del Oeste amb autopista de

Ampliació 1 carril
autopista existent

Nou accés d'autopista

Ponent (Ma-1)
Accessos a Palma: Accés Ma-11

Complementació

enllaç

existent
1.EA.03
1.EA.04

Ma-20
Ma-20

Accessos a Palma: Accés Ma-13 i

Complementació

Son Hugo

existent

enllaç

Accessos a Palma: Enllaç Ma-20

Nou accés d'autopista

amb Ma-3018
1.EA.05

Ma-20

Accessos a Palma: Ma-20 amb Ma-

Remodelació

15 i Ma-19

d'autopista

d'enllaç

1.EA.06

Ma-13

Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

Nou enllaç d'autopista

1.EA.07

Ma-13

Accés a Lloseta des de autopista
Inca Ma-13:Enllaç i condicionament
Ma-2111

Nou accés d'autopista

Millora enllaç s'Arenal-Llucmajor Ma6020 amb la Ma-6014

Pas
superior
en
carretera convencional

Ma-13

Nou enllaç Ma-13 (Polígon Son
Llaüd)

Nou enllaç autopista

1.CC2C.02 Ma-20

Xarxa arterial de Palma: Via de
Cintura. Accés d'Es Molinar ( Ronda

1.EA.08
1.EA.09

C/2c

C/2c NT

Carretera de 2 carrils de
nou traçat

0,5

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1,4

Llevant )
1.VAR.01

Variant de Petra Nord

carrils de nou traçat
1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

2,3

carrils de nou traçat
1.VAR.03

Variant de Porto Cristo Tram I

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

3,0

carrils de nou traçat
1.VAR.05

Variant Muro

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

5,4

carrils de nou traçat
1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1,0

carrils de nou traçat
1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

4,0

carrils de nou traçat
1.VAR.09

Variant de Algaida Este

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1,6

1.VAR.10

Variant de Llubí

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

4,0
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CLAU

CARRETERA

TIPUS
DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.VAR.11

Variant de Sencelles

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

3,2

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

3,1

1.VAR.13

Variant de Sineu

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

5,0

1.VAR.17

Variante de Campanet

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2,0

Condicionament Ma-3340: Ariany-

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I

11,0

1.CPB.01 Ma-3340

Santa Margalida

carretera convencional
xarxa bàsica

1.CPB.02 Ma-3431

Condicionament Ma-3431: Carretera
interior Badia d'Alcúdia Tram III

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

9,5

1.CPB.03 Ma-1140

Condicionament Ma-1140

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional

3,4

1.CPB.04 Ma-2030

Condicionament Ma-2030

C/2c

ACOND/I

xarxa bàsica
Condicionament tipus I

3,4

carretera convencional
xarxa bàsica
1.CPB.05 Ma-2040

Ma-2040 accés a Bunyola desde la
Ma-13

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

4,1

1.CPC.01 Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Esporles-Valldemossa

Inters.

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

2.5

1.CPC.02 Ma-3440

Condicionament
Santa Margalida

Llubí-

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

8,8

1.CPC.03 Ma-3430

Condicionament Ma-3430:Sa PoblaMuro

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

4,1

1.CPC.04 Ma-3433

Condicionament Ma-3433: Sa PoblaMa-12 Tram II

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

7,6

1.CPC.05 Ma-4014

Condicionament
Portocristo-Ma-4010

Ma-4014:

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

15,4

1.CPC.06 Ma-3110

Condicionament Ma-3110: Sencelles
/ Algaida

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

8,7

1.CPC.07 Ma-5010

Condicionament Ma-5010: AlgaidaLlucmajor

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

6,5

1.CPC.08 Ma-3220, Ma-3210 Condicionament Ma-3220 i Ma-3210:
Sant Joan-Montuïri-Ma-15

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

6,6

1.CPC.09 Ma-6015

Condicionament
Ma-6015:
Llucmajor-Circuit estratègic

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

10,2

1.CPC.10

Condicionament Sa Pobla- Sineu:
Ma-3501, Ma-3441, Ma-3511

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

15,1

1.CPC.11 Ma-2130

Condicionament Inca-Selva-Caimari
Ma-2130

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

5,0

1.CPC.13 Ma-1120

Condicionament Ma-1120: Esporles
a Ma-1110

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

4,9

Condicionament Ma-1030: S'Arracó-

C/2c

ACOND RS

Condicionament

en

4,9

en

2,8

1.CS.01

Ma-1030

Ma-3440:

Sant Elm
1.CS.02

Ma-3040

Condicionament Ma-3040: Connexió
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CLAU

CARRETERA

TIPUS
DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I
Ma-3011-Ma-13

1.CS.03

Ma-1012

xarxa secundària

Condicionament Ma-1012: Capdellà-

C/2c

ACOND RS

Peguera
1.CS.04

Ma-1015
Ma-2112

Condicionament
Condicionament

Condicionament

en

5,0

en

5,8

en

4,0

xarxa secundària
Ma-

C/2c

ACOND RS

1015:Palmanova-Calvià
1.CS.05

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ

Ma-2112:

Condicionament
xarxa secundària

Inca-

C/2c

ACOND RS

Mancor de la Vall

Condicionament
xarxa secundària

1.CS.06

Ma-4022, Ma-4021 Condicionament Ma-4021, Ma-4022:
Sant Llorenç-S'Illot

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

8,8

1.CS.07

Ma-6015

Condicionament
Ma-6015:
S'Estanyol-Circuit estratègic

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

3,5

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament Son Servera-Port
Vell Ma-4032

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

4,8

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença- Ma-13

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

6,4

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament Manacor-camí de
Conies

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

14,7

1.CS.11

Ma-2031

Condicionament Camino Viejo de
Bunyola,
sa
Indioteria-enlace

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

3,1

1.CS.12

Ma-5020

C/2c

ACOND RS

Condicionament

en

11,2

en

14,3

en

4,1

Garrovers Ma-2031
Condicionament Porreres-Llucmajor
Ma-5020
1.CS.13

Ma-14

Condicionament

xarxa secundària
Felanitx-Santanyí

C/2c

ACOND RS

Ma-14
1.CS.14

Ma-4015

Condicionament
xarxa secundària

Condicionament Son Fortesa Ma-

C/2c

ACOND RS

4014

Condicionament
xarxa secundària

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament Sineu-Petra Tram I

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

4,0

1.CS.16

Ma-3431

Condicionament Ma-3431:
carret.int. Bahía de Alcudia

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

4,5

1.CS.17

Ma-5100

Condicionament Porreres-Felanitx

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

11,1

1.CSC.01 Ma-4021

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

C/2c

ACOND RSC Condicionament
en
xarxa
secundària

7,6

1.CSC.02 Ma-3222

Condicionament

C/2c

ACOND RSC Condicionament

Muro a

complementària
Joan Ma-3222
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CLAU

CARRETERA

2.DUP.01

Ma-19

2.DUP.02

Ma-1

ACTUACIÓ FASE II
Prolongació autopista
Llucmajor-Campos

TIPUS
DE VIA

llevant:

C/4c

DUPLIC

Carretera
de
4
carrils
p/duplicació de calçada

9,2

Duplicació de calçada Peguera-

C/4c

DUPLIC

Carretera

carrils

5,3

carrils

1,8

carrils

4,6

Duplicació de calçada polígon

0,6

Andratx
2.DUP.03

Ma-6014
Ma-15

Duplicació de calçada:S'Arenal-

C/4c

DUPLIC

Ma-1014

Duplicació de calçada:Manacor-

C/4c

DUPLIC

Ma-13

Duplicació de calçada polígon
Ampliació

C/4c

DUPLIC

1

carril

autopista

A/6c

AMPLC/1c

Carretera

de

4

Carretera interior Badia d'Alcúdia
Variant de Manacor Sud

Ampliació 1 carril en autopista

12,2

existent
C/2c

C/2c NT

Tram I
2.VAR.01

4

Son Bugadellas

central: Tram Ma-3010-Inca
2.CC2C.01

de

p/duplicació de calçada

Son Bugadellas
2.AM.01

Carretera

p/duplicació de calçada

Sant Llorenç
2.DUP.05

4

p/duplicació de calçada

Cala Blava
2.DUP.04

LONGITUT
(km)

TIPUS D'ACTUACIÓ

Carretera de 2 carrils de nou

1,0

traçat
VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de

3,2

nou traçat
2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de

2,2

nou traçat
2.VAR.03

Variant de Campos

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de

6,0

Variant de Can Picafort

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

3,5

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

3,5

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

3,5

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

3,5

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

3,2

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,2

Variant d'es Llombards

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,0

Variant de Llucmajor Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,0

Variant de Ses Salines

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,5

Variant de Alcudia Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

1,2

Variant de Cas Concos

C/2c

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,0

nou traçat
2.VAR.04

2.VAR.10

Ma-12

Ma-6100

2.VAR.11
2.VAR.12

Ma-6100

2.VAR.13
2.VAR.14

Ma-14

2.VAR.15

Variant de Felanitx

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

2,1

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

1,8

2.VAR.17

Variant de Porto Cristo. Tram II

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2 carrils de
nou traçat

2,5

2.EA.01
2.CPB.01

Ma-20

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç
de Son Gotleu

Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
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Nou enllaç d'autopista
C/2c

ACOND/I

Condicionament
tipus
I
carretera convencional xarxa

2,9
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CLAU

CARRETERA

TIPUS
DE VIA

ACTUACIÓ FASE II
Tram II

2.CPC.01

Ma-4010

bàsica

Condicionament

Ma-4010:

C/2c

Felanitx-Portocolom
2.CPC.02

Ma-6100

Condicionament

Ma-10

Condicionament

Ma-6100:

C/2c

Ma-6101

Ma-10:

Inters.

C/2c

Condicionament Ma-6101: de Ma-

Ma-1110, Ma-1130 Condicionament

C/2c

Ma-3413

Ma-1110:

C/2c

Ma-3430

Condicionament Ma-3413: de Ma-

C/2c

Ma-6100

Condicionament Ma-3430: MuroCondicionament

C/2c

Ma-3230

Condicionament

xarxa

7,2

ACOND RC Condicionament

en

xarxa

30,6

ACOND RC Condicionament

en

xarxa

8,7

ACOND RC Condicionament

en

xarxa

7,9

ACOND RC Condicionament

en

xarxa

3,5

ACOND RC Condicionament

en

xarxa

4,2

en

xarxa

5,9

en

xarxa

1,0

complementària
Ma-6100:

Ses

C/2c

Salines-Colònia de Sant Jordi
2.CS.02

en

complementària

Santa Margalida
2.CS.01

ACOND RC Condicionament

complementària

3410 a Can Picafort Sud
2.CPC.07

11,6

complementària

S'Esgleieta-Valldemossa
2.CPC.06

xarxa

complementària

6030 a Ses Salines
2.CPC.05

en

complementària

Pollença-Sa Calobra
2.CPC.04

ACOND RC Condicionament
complementària

Santayí-Ses Salines
2.CPC.03

LONGITUT
(km)

TIPUS D'ACTUACIÓ

Ma-3230:

ACOND RS Condicionament
secundària

de

C/2c

Sant Joan a Ma-3220

ACOND RS Condicionament
secundària

2.CS.03

Ma-1014

Condicionament Ma-1014: Calviàpolígon Son Bugadellas

C/2c

ACOND RS Condicionament
secundària

en

xarxa

1,5

2.CS.04

Ma-1041

Condicionament Ma-1041: PalmaPuigpunyent tram camí dels Reis-

C/2c

ACOND RS Condicionament
secundària

en

xarxa

4,1

2.CS.05

Ma-3241

C/2c

ACOND RS Condicionament

en

xarxa

2,0

en

xarxa

2,7

en

xarxa

7,6

en

xarxa

3,8

en

xarxa

6,0

en

xarxa

7,8

en

xarxa

5,3

en

xarxa

2,1

Ma-1042
Condicionament

Ma-3241:

Costitx-Ma-3240
2.CS.06

Ma-3421

secundària

Condicionament Ma-3421:

Sa

C/2c

Pobla Ma-13A
2.CS.07

Ma-5017

secundària

Condicionament Ma-5017: Ma-15-

C/2c

Ma-5010
2.CS.08

Ma-4013
Ma-4031

Condicionament Ma-4013: Accés
Condicionament

C/2c

Ma-3331

ACOND RS Condicionament
secundària

Ma-4031:

Son

C/2c

Servera-Ma-15
2.CS.10

ACOND RS Condicionament
secundària

a cala d´Or
2.CS.09

ACOND RS Condicionament

Condicionament Ma-3331

ACOND RS Condicionament
secundària

C/2c

ACOND RS Condicionament
secundària

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

C/2c

ACOND RS Condicionament
secundària

2.CSC.01

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

C/2c

ACOND RC Condicionament
complementària

D’aquesta manera la fase II resta com avanç d’ordenació i segons la nova norma 7 del
PDSCMa “Previ realització d’un estudi informatiu amb el corresponent estudi
d’alternatives i Estudi d’Impacte Ambiental i aprovació del Ple del Consell Insular de
Mallorca, les obres previstes a la fase 2 del PDSCMa, a nivell d’avanç d’ordenació,
podran ser incorporades al Programa de construcció de la fase 1”
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De totes les actuacions previstes, a la fase I del programa de construcció, les noves
actuacions que no estaven previstes al PDSC vigent son:

CLAU

CARRETERA

TIPUS
DE VIA

ACTUACIÓ FASE I

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.AVU4C.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma- C/4c
13-Ma-11

C/4c NT

Carretera de 4 carrils de
nou traçat

3,20

1.DUP.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram IV: C/4c
Duplicació calçada camí dels
reis, Ma-11-Ma-1040

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

1,80

1.DUP.04 Ma-1040

Duplicació de calçada Ma-1040. C/4c
Connexió Ma-30- Nova ronda
Ajuntament Palma

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

0,70

1.EA.01

Ma-1

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

Nou accés d'autopista

1.EA.04

Ma-20

Accessos a Palma: Enllaç Ma-20
amb Ma-3018

Nou accés d'autopista

1.EA.05

Ma-20

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

Remodelació
d'autopista

1.EA.06

Ma-13

Millora
(Marratxí)

Ma-13

Nou enllaç d'autopista

1.EA.07

Ma-13

Accés a Lloseta des de autopista
Inca
Ma-13:Enllaç
i
condicionament Ma-2111

Nou accés d'autopista

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

Pas superior en carretera
convencional

1.EA.08

Accessos

d'enllaç

1.VAR.01

Variant de Petra Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1,40

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1,00

1.VAR.17

Variant de Campanet

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2,00

1.CPB.05 Ma-2040

Condicionament Ma-2040 accés C/2c
a Bunyola desde la Ma-13

ACOND/I Condicionament tipus I
carretera
convencional
xarxa bàsica

4,10

1.CPC.11 Ma-2130

Condicionament
Caimari Ma-2130

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

5,00

Inca-Selva- C/2c

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament Son
Port Vell Ma-4032

Servera- C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

4,80

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença- Ma-13 C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

6,40

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament
de Conies

Manacor-camí C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

14,70

1.CS.11

Ma-2031

Condicionament Camino Viejo de C/2c
Bunyola, sa Indioteria-enlace

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

3,10
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CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

TIPUS
DE VIA

LONGITUT
(km)

TIPUS D’ACTUACIÓ

Garrovers Ma-2031
1.CS.12

Ma-5020

Condicionament
Llucmajor Ma-5020

1.CS.13

Ma-14

Condicionament
Santanyí Ma-14

1.CS.14

Porreres- C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

11,20

Felanitx- C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

14,30

Ma-4015

Condicionament Son Fortesa Ma- C/2c
4014

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

4,10

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament
Tram I

Sineu-Petra C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

4,00

1.CS.17

Ma-5100

Condicionament
Felanitx

Porreres- C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

11,10

Condicionament
Manacor-Son C/2c ACOND RSCCondicionament en xarxa
Carrió Ma-4021 hasta Ma-4022
secundària
complementària

7,60

1.CSC.01 Ma-4021

De totes aquestes noves actuacions, es presenta a l’annex nº3 unes fitxes ambientals on
es presenten les alternatives contemplades incluint l’alternativa zero.
D’altra banda les actuacions que estaven previstes en el PDSC vigent i ara no es
contemplen son:

CARRETERA

TIPUS
DE VIA

ACTUACIÓ

Ma-15

Variant de
calçada)

Manacor

Nord

(2a

Ma-11

Xarxa arterial de Palma: Pas superior
carretera de Sóller. Rotonda Polígon

VAR

TIPUS D'ACTUACIÓ
VAR/4c Ronda / variant de 4 carrils
p/duplicació de calçada

LONGITUT
(km)
4,50

Pas superior en autopista

Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram IV

C/2c

C/2c NT Carretera de 2 carrils de nou
traçat

1,80

Tercer Cinturó de Palma: Ma-15-Ma3010

C/2c

C/2c NT Carretera de 2 carrils de nou
traçat

5,40

Variant de Santa Margalida

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

4,20

Variant de Bunyola Nort

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

1,50

Variant de Bunyola Sud

C/2c

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

2,30

Variant del Port d´Andratx

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

2,00

Variant de Santayí Est

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

2,50

Variant de Santayí Nord

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

3,60
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CARRETERA

TIPUS
DE VIA

ACTUACIÓ

TIPUS D'ACTUACIÓ

LONGITUT
(km)

Variant de S´Alqueria Blanca Norte

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

2,50

Variant de Selva-Caimari

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

3,80

Variant de Santa Maria

VAR

VAR/2coRonda / variant de 2 carrils
nou traçat

2,80

Variant de Pina

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

1,50

Variant de María de la Salut

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

4,00

Variant de Montuïri

VAR

VAR/2c Ronda / variant de 2 carrils
de nou traçat

4,00

Ma-30

Prolongació Segon Cinturó de
Palma: Tram III: Ma-1110-Ma-1043

AVU

A/4c NT Ronda 4 carrils de nou traçat

8,40

Ma-30

Prolongació Segon Cinturó
Palma: Tram IV: Ma-1043-Ma-1

de

AVU

A/4c NT Ronda 4 carrils de nou traçat
amb túnel

7,41

Ma-15

Prolongació
autopista
Manacor-Sant Llorenç

llevant:

A/4c

A/4c NT Autopista de 4 carril de nou
traçat

6,00

AUTV

DUPLIC Autovia 4 carrils p/duplicació
de calçada

29,96

Ma-2130

Autovia Inca-Manacor

Òbviament la no execució de totes aquestes carreteres causaran un efecte positiu sobre
el medi ambient.
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A continuació es mostren unes taules en les quals s’han valorat els diferents programes
d’actuació. El període compres serà la durada del Pla Director (8 anys) i la valoració es
farà en euros constants a 31 desembre de 2008.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ

VALORACIÓ

VIES DE NOU TRAÇAT

34.386.000,00

AMPLIACIONS I DUPLICACIÓNS DE CALÇADA

166.100.000,00

MILLORA O CREACIÓ DE ENLLAÇOS

89.394.000,00

VARIANTS

79.200.000,00

CONDICIONAMENTS

229.200.000,00
TOTAL

598.280.000,00 €

PROGRAMA DE CONSERVACIÓ- EXPLOTACIÓ

VALORACIÓ

VIES ALTA CAPACIDAD

462.262.296

XARXA SECUNDARIA

526.879.606

SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT

54.676.186

GESTIÓ TRÀNSIT, ESTACIONS AFORAMENT

16.899.912
TOTAL

PROGRAMA DE SEGURETAT VIAL

1.060.718.000 €

VALORACIÓ
TOTAL

PROGRAMA D’ACTUACIONS ESPECIALS

24.000.000 €

VALORACIÓ

CONECTORS PAISAGISTICS

48.000.000

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ EL PATRIMONI ARTISTIC VIARI

16.000.000

MIRADORS I ÀREES DE REPÒS

8.000.000

TRACTAMENTS ORNAMENTALS

8.000.000

PLA D’ACCIÓ EN MATÈRIA DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

22.000.000

FOMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC

16.000.000
TOTAL

SUMA DE PROGRAMES

VALORACIÓ
TOTAL

MEMÒRIA AMBIENTAL
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3. LEGISLACIÓ AMBIENTAL APLICABLE.
La normativa que s’ha tingut en compte a l’hora de redactar el Pla és la següent:

3.1. LEGISLACIÓ EUROPEA Y CONVENIS MUNDIALS.
•

•

Avaluació d’impacte ambiental
-

Directiva 85/337/CEE, sobre Avaluació d’Impacte Ambiental.

-

Directiva 97/11/CE, (modifica l’anterior).
Ambdues directives assenyalen l’obligació de realitzar l’Avaluació d’Impacte
Ambiental segons uns criteris relacionats amb el tipus de projecte que
s’executarà. Igualment, es recull el procediment a seguir en l’Avaluació
Ambiental i el contingut de l’estudi que requereix el projecte.

-

Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de
2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats plans i programes en
el medi ambient.
Estableix l’obligatorietat de sotmetre a avaluació d’impacte els plans i
programes sectorials que es desenvolupin.

Conservació de la natura
-

Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.
Aquesta directiva ha estat traslladat a l’ordenació jurídica nacional a través
del RD 1997/1995, de 7 de desembre, modificat pel RD 1193/1998, de 12 de
juny.

-

Directiva 74/409/CEE, referent a la conservació de les aus silvestres,
ampliada per la Directiva 91/294/CEE.
Aquesta directiva al·ludeix a la compatibilització de la conservació de les aus
amb les exigències econòmiques. Les zones on habitin algunes de les aus
que figuren a la llista d’aquesta Directiva es qualificaran com a Zones
d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs), sent necessari fixar un règim de
protecció a l’objecte d’evitar la seva contaminació, o el deteriorament dels
hàbitats que inclouen, així com de les pertorbacions que afectin a les aus.
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-

Conveni de Ramsar, de 2 de febrer de 1971, relatiu a les zones humides
d’importància internacional particularment com hàbitats d’aus aquàtiques. Els
objectius d’aquest conveni són, d’una banda, impedir la pèrdua progressiva
de zones humides i, per una altra, assegurar la seva conservació, de la seva
flora i fauna, harmonitzant-ne unes polítiques sectorials nacionals previsores,
amb una acció internacional coordinada sobre la seva conservació.

-

Conveni de Berna, de 19 de setembre de 1979, relatiu a la conservació de la
vida silvestre i del medi natural a Europa
El Conveni sobre conservació de la vida silvestre i dels hàbitats naturals a
Europa, més conegut com Conveni de Berna, amb data 19 de setembre de
1979, va ser ratificat per Espanya mitjançant instrument el 13 de maig de
1986. Té com a finalitat estimular les polítiques nacionals de conservació de
flora i fauna i hàbitats de les parts signants.

-

Conveni de Río de Janeiro, de 5 de juny de 1992, sobre la diversitat
biològica. A Espanya entra en vigor el 29 de desembre de 1993. L’objectiu
principal és la “Conservació de la biodiversitat o varietat de formes de vida
(diversitat genètica, d’espècies i d’ecosistemes) vetllant per l´’us racional dels
recursos biològics, en benefici de les generacions futures”. Per dit motiu,
qualsevol enclavament amb una altra biodiversitat, haurà de ser protegit
davant de qualsevol deteriorament que li afecti, cas en què s’haurà de valorar
l’impacte que puguin tenir les actuacions del pla, sense posar en perill
l’estabilitat dels hàbitats.

-

Conveni de Bonn, sobre la conservació d’espècies migratòries d’animals
silvestres.
Desenvolupat a la Llei 4/89 i RD 439/1990 de l’ordenació jurídica espanyola.

-

Protocol de Kyoto.
Espanya es comprometé a limitar el creixement net de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle de manera tal que durant el període de 2008-12 no
superin en més d’un 15% la xifra d’emissions de l’any 1990.
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3.2. LEGISLACIÓ ESTATAL

•

•

Avaluació d’Impacte Ambiental
-

Decret 4/1986, de 23 de gener, de implantació i regulació dels estudis
d’impacte ambiental i la modificació d’aquesta amb el decret 85/2004, de 1
d’octubre.

-

Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte
Ambiental.

-

Reial Decret 1131/1988, de 30 de setembre de 1988, pel qual s’aprova el
Reglament per a l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de
juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

-

Reial Decret 9/2000, de 6 d’octubre, de modificació del Reial Decret
Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental.

-

Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu
1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte ambiental.

-

Llei 9/2006, de 28 de abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans
i programes al medi ambient

-

Reial Decret 1/2008, del 11 de gener de 2008, que s’aprova el text refós de la
Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes. Aquest text refós no ha
incorporat al seu cos disposicions sobre avaluació ambiental de plans o
programes, contingudes en la Llei 9/2006 de 28 d'abril sobre els efectes de
determinats plans i programes en el medi ambient, i es limita a refondre les
normes vigents en matèria d’avaluació d’impactes de projectes.

Conservació de la natura
-

Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures
per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestre (BOE núm. 310, de 28 de desembre de
1995) (c.e. BOE núm. 129, de 28 de maig de 1996).
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•

•

Carreteres
-

Llei 25/1988, de 29 de juliol, de carreteres.

-

Reial Decret 1812/1994, de 2 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament
general de carreters.

Ports
-

•

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i de la Biodiversitat.

Llei 27/1992, de 24 de novembre, de ports de l’Estat i de la Marina Mercant
(BOE 283, de 25 de novembre).

Una altra legislació de desenvolupament
-

Llei 38/72, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

-

Llei 28/85, de 2 d’agost, d’aigües.

-

Reial Decret 849/86, de 11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del domini
públic hidràulic. (Desenvolupa els títols II i III, de la Llei d’aigües).

-

Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.
Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives o perilloses.

-

Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer, sobre determinació i limitació de la
potència acústica admissible de determinat material i maquinària d’obra.

-

Llei 37/2003, de 17 de novembre , del Soroll.

3.3. LEGISLACIÓ AUTONÒMICA.

•

Avaluació d’Impacte Ambiental
-

Llei 11/2006, de 14 de setembre de la Comunidad Autònoma de les Illes
Balears, d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions estratègiques a les
Illes Balears.
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Aquesta llei té per objectiu regular: 1.- L’avaluació d’impacte ambiental dels
projectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient i els que
ha d’autoritzar o elaborar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
Consells Insulars o l’administració local, amb l’objectiu de conèixer, valorar,
eliminar o reduir els efectes negatius sobre el medi ambient. 2.- L’avaluació
ambiental dels plans i programes que puguin tenir efectes significatius al medi
ambient i que han d’aprovar la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
Consells Insulars o la administració local.
La finalitat d’aquesta llei és aconseguir un nivell elevat de protecció del medi
ambient, contribuir, d’acord amb el principi de desenvolupament sostenible,
integrar els aspectes mediambientals als projectes, les activitats i als
programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient a
l’àmbit de les illes Balears, així com establir els instruments adequats a fi de
fer efectives les mesures protectores, correctores i compensatòries
Al títol III d’aquesta llei es regula l’avaluació ambiental estratègica de plans i
programes, de manera que els plans i programes subjectes integren el
component mediambiental al seu procediment de preparació, elaboració,
tramitació, aprovació i seguiment. El procediment consta de les fases d’informe
de sostenibilitat ambiental, consulta, memòria ambiental, pressa de decisions i
execució i seguiment ambiental.

•

•

Carreteres
-

Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les
Illes Balears (BOE núm. 184, de 2 d’agost de 1990; BOCAIB núm. 77, de 26
de juny de 1990).

-

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de carreteres i camins.

Conservació de la naturalesa i ordenació territorial
-

Llei 1/1984, de 14 de març, d’ordenació i protecció d’àrees naturals d’interès
especial (BOCAIB núm. 7, de 9 de maig de 1984).

-

Llei 8/1987, de 1 d’abril, d’ordenació territorial (BOCAIB núm. 51, de 23 d’abril
de 1987).
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-

Decret 46/1988, de 28 d’abril, pel qual es declaren protegides determinades
espècies de fauna silvestre (BOIB núm. 57, de 12 de maig de 1988; c.e. a
BOIB núm. 81, de 7 de juliol de 1988).

-

Llei 9/1990, de 27 de juny, d’atribució de competències als consells insulars
en matèria d’urbanisme i habitabilitat (BOCAIB de 24 de juliol de 1990).

-

Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de disciplina urbanística de les Illes Balears
(BOCAIB núm. 141, de 17 de novembre de 1990).

-

Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció (BOIB núm. 31, de 9 de març de 1991). Aquesta llei té
per objecte:
o Definir les àrees d’especial protecció d’interès per la comunitat autònoma,
en funció dels seus excepcionals valors ecològics, geològics i paisatgístics,
i establir les mesures i condicions d’ordenació territorial i urbanística per la
o

seva conservació i protecció.
Establir normes addicionals de protecció dels espais naturals protegits que
es declaren a la Llei 4/1989 de conservació dels espais naturals i de la
flora i fauna silvestre.

-

Decret 24/1992, de 12 de març, pel qual s’estableix el Catàleg Balear
d’Espècies Vegetals Amenaçades (BOCAIB núm. 40, de 2 d’abril de 1992).

-

Llei 7/1992, de 23 de desembre, de modificació de determinats arts. de la Llei
1/91, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció (BOCAIB núm. 8, de 19 de gener de 1993).

-

Llei 6/1993, de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes
d’instal·lacions a les condicions històric ambientals dels nuclis de població
(BOCAIB de 10 de març de 1993).

-

Llei 1/1994, de 24 de març, sobre condicions per a la reconstrucció de sòl no
urbanitzable d’edificis i instal·lacions afectades per obres públiques o
declarades d’utilitat públic i executades pel sistema d’expropiació forçosa
(BOCAIB núm. 47, de 19 d’abril de 1994).

-

Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes Balears (BOCAIB núm. 88,
de 15 de juliol de 1997; c.e. BOCAIB núm. 89, de 17 de juliol de 1997).
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-

Llei 6/1997, de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes
Balears i de mesures tributàries (BOCAIB núm. 48, de 17 d’abril de 1999).
Estableix l’elaboració del Pla director sectorial del transport de les Illes
Balears.

-

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

-

Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial.

-

Decret 144/2000, de 27 d’octubre, pel qual
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques.

-

Llei 8/2003, de 25 de novembre, de Mesures Urgents en Matèria d’Ordenació
Territorial i Urbanística a les Illes Balears.
Aquesta llei es redacta per impedir que es produeixen situacions irreversibles
o que dificulten la futura eficàcia dels plans territorials insulars.

-

Pla territorial de Mallorca, de 13 de desembre de 2004.

-

Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància
ambiental (LECO).
Aquesta llei pretén cobrir les mancances de regulació en matèria de protecció
d’espais de rellevància ambiental de les Illes Balears i complir amb les
exigències comunitàries de protecció de la xarxa ecològica europea “Natura
2000”.

-

Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren Zones de d’Especial
Protecció per les Aus (ZEPA) a l’àmbit de les Illes Balears.
En aquest decret es declaren les Zones de Especial Protecció per les aus
(ZEPA) a l’àmbit de les Illes Balears complint els objectius i requisits de la
Directiva 79/409/CEE relativa a la conservació de les aus silvestres.

-

Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s’aprova l’ampliació de la llista de

s’aprova el reglament

Llocs d’importància Comunitària (LIC) i es declaren més Zones d’Especial
Protecció per a les aus (ZEPA) a l’àmbit de les Illes Balears.
-

Decret 19/2007, de 16 de març, pel qual s’aprova el Pla d’Ordenació dels
Recursos Naturals de la Serra de Tramuntana (BIOB núm.54 EXT.
11/04/2007).
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•

-

Acord del Consell de Govern, de 16 de març pel qual es declara paratge
natural la Serra de Tramuntana (BIOB núm.54 EXT. 11/04/2007).

-

Acord del Consell de Govern, de 28 de setembre de 2007, sobre l’inici de
l’expedient pel qual es creen noves zones d’especial protecció per a les aus
(ZEPA) i s’amplia la superfície d’algunes de les existents en l’àmbit de l’illa de
Mallorca i de l’illa de Menorca (BIOB núm 150 de 6/10/2007).

-

Acord del Consell de Govern, de 30 de maig de 2008, pel qual es creen
noves zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’amplia la superfície
d’algunes existents a l’àmbit de l’illa de Mallorca i de l’illa de Menorca (BOIB
núm 78 de 04/06/08)

-

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

-

Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears (BOIB del 17 de maig). (Entre altres
qüestions, modifica l’àmbit d’algunes àrees d’especial protecció.)

Varis:
-

Decret 125/2007, de 5 de octubre, pel qual es dicten les normes sobre l’ús del
foc i es regula l’exercici de determinades activitats susceptibles d’incrementar
el risc d’incendis forestals. En concret als art. 8.c i 12 “Franges de prevenció a
carreteres, vies fèrries i altres vies de comunicació.

-

Llei 1/2007, contra la contaminació acústica de les Illes Balears.

-

Decret 61/1999, pel qual s’aprova el Pla Director Sectorial de Pedreres.

-

Pla Director per a la gestió de residus de la construcció-demolició,
voluminosos pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, BOIB 141 de data
23/11/2002.

-

Ordre de la Conselleria de Medi Ambient, de 28 de febrer de 2000, de
mesures transitòries per a l’autorització d’instalacions de valorització i
eliminació de residus de la construcció i demolició.
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4. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL: INVENTARI AMBIENTAL.
En aquest apartat del diagnòstic ambiental es pretén analitzar la situació actual d’aquells
aspectes del medi físic que puguin veure’s modificats com a conseqüència de l’execució
de les noves actuacions proposades a la revisió del Pla Director de Carreteres.
Per contra, es prescindeix de l’anàlisi d’aspectes que no són rellevants a aquest respecte,
i així mateix, estudien els aspectes afectables a un nivell de profunditat tal que resulti
raonablement suficient en aquest tipus de Informe ja que cadascuna de les noves
actuacions seran susceptibles de realitzar un Estudi d’Impacte Ambiental més específic
per a cada actuació.
Donades les característiques territorials de partida, així com la naturalesa de les
actuacions proposades, es consideren rellevants tots els aspectes que normalment són
tractats en qualsevol valoració del medi natural, essent els mateixos els següents:Medi
Físic / Vegetació / Fauna / Paisatge / Patrimoni / Socioeconòmica

4.1. EL MEDI FÍSIC.

La sensibilització cap al valor del patrimoni mediambiental de les Illes ha anat creixent
amb els anys, de manera que la població balear és actualment molt conscient de la
necessitat de protegir la riquesa ecològica de l’arxipèlag. Aquest esperit es trasllada a
totes les activitats socials i econòmiques, a fi de preservar la bellesa del paisatge i
garantir la futura provisió de recursos naturals.
En la naturalesa i sentit de les noves actuacions s’intentarà que la pràctica totalitat de les
variables ambientals al·lusives al medi físic es vegin perjudicades al menys possible,
dintre de la situació de nova construcció o conservació de carreteres.

4.1.1.

CLIMATOLOGÍA

El clima de Mallorca és purament mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos, és a
dir, caracteritzat per temperatura moderades al llarg de tot l’any. La temperatura mitja
anual oscil·la entre els 16 i els 17 ºC. Les precipitacions són abundants a la meitat nord
de Mallorca. Aquestes precipitacions tenen unes mitges anuals moderades o escasses,
són més freqüents durant la tardor, generalment a l’octubre. A l’estiu les pluges són
pràcticament inexistents.
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Un element molt important a la climatologia de Mallorca són els vents, que varien en
funció del relleu i la situació, però predominen els de component nord a l’època freda i de
component est i les brises locals a l’estiu. L’extrem oriental de Mallorca esta exposat a les
entrades de vent del nord i donen pas a la Tramuntana, un vent fred i sec, de direcció
nord, que porta baixes temperatures, mentre que el xaloc i el llebeig aporten calor i
sequedat. Aquests trets orogràfics i climàtics conformen la hidrografia de l’illa,
pràcticament nul·la, sense que existeixi cap curs d’aigua superficial digne de tenir-se en
compte. Són, malgrat això, abundants les aigües subterrànies i els torrents, així com les
albuferes i llacunes.
La situació de l’illa, en plena cubeta del Mediterrani occidental, així com les relativament
altes temperatures que s’assoleixen a la superfície d’aquest mar, especialment a finals de
l’estiu i principis de la tardor, es deu a un dels trets més distintius del clima de les Balears,
com és la formació en aquesta època de l’any, de pertorbacions atmosfèriques de
caràcter convectiu que acostumen a donar lloc a intenses precipitacions.
Gràfic 1 -. Valors climàtics

Font: Institut nacional de meteorologia
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4.1.2.

GEOLOGIA

Mallorca, presenta una morfologia variada a la qual es distingeixen tres grans unitats
geomorfològiques i estructurals: la Serra Nord o de Tramuntana, el Pla Central i les
Serres de Llevant.
La Serra Nord constitueix una regió muntanyenca de NE a SW i limitada per vores quasi
rectilínies que presenten les màximes elevacions de les Balears. Aquests relleus estan
constituïts per potents masses de calcàries i dolomies mesozoiques, formacions
continentals peleògenes i depòsits del Miocè inferior, disposades en arquitectura
estructural complexa a base d’imbricacions tectòniques compressives, fractures verticals i
desplaçaments gravitacionals.
La vora nord d’aquesta serralada presenta majestuosos penya-segats sobre el mar i
abruptes escarpes, mentre que al SE, els seus relleus més arrodonits descendeixen
suaument cap a el Pla Central. Aquesta diferència de relleu entre la vessant marina i la
vessant sud-oriental de la Serra, està condicionada per la disposició estructural dels
materials, inclinats cap al SE, i també per les diferències de maduresa de emmotllat del
relleu; així, mentre que les vessants meridionals presenten formes arrodonides i cavitats
càrstiques fossilitzades per sediments amb fauna miocènica que indiquen una maduresa
en l’enmotllament adquirida ja durant el Neogen superior, la vessant marina presenta
processos d’erosió intensa condicionats, sens dubte, per recents enfonsaments en el
Mediterrani, els últims dels quals s’ha de situar en el Pleistocè e inclús, en el Holocè.
Les Serres de Llevant estan constituïdes per un conjunt de colines amb pendents suaus i
formes arrodonides, amb altituds més modestes que a la Serra Nord i que descendeixen
progressivament cap a l’E i capa al SW fins enllaçar-se amb els plans de la Marina de
Llevant. Es troben constituïts per dolomies i margues del Triàsic medi i superior, per
dolomies juràssiques, margocalisses del Lies superior, Dogger i Malm i també del
Cretàcic. Tots aquets materials es troben disposats en unitats imbricades i corregudes,
amb estructura complexa i que, basculats en èpoques més recents, es troben parcialment
recoberts pels sediments marins (calcarenites i calcàries baixos), tabulars del Miocè
superior que constitueixen la Marina de Llevant.
El Pla Central es disposa sobre els relleus de la Serra Nord i les Serres de Llevant, i en
ell es poden diferenciar a la seva vegada varis dominis geomorfolòquics: El Pla de Palma,
el Pla d’Inca i Sa Pobla i el Pla de Campos y Manacor, i els suaus relleus centrals. Els
plans corresponen a depressions amb subsidència activa, el replè sedimentari del qual,
del Neogè superior i Quaternari, presenta vàries seqüències progradants combinades
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amb fases de subsidència polsants, mentre que els suaus relleus centrals es troben
constituïts per unitats deformades de materials mesozoics (margocalcàries i margues del
Juràssic i Cretàcic), per calcàries i margues amb conglomerats de l’Oligocè-Aquitaniens i
per calcarenites i margues del Miocè.

El Pla de Palma té una altitud mitja per sota dels 100 metres i morfologia plana
descendint suaument cap al mar Mediterrani. Està travessat pels cursos baixos de
torrents, que generalment només són funcionals de manera intermitent en èpoques de
grans precipitacions, durant la primavera i la tardor.
La densitat de població de la zona és de les majors de la Illa, gravitant essencialment a
Palma i els seus voltants. Cap al Nord la ciutat ha estès la seva zona d’influència
industrial fins a Pont d’Inca, La Victòria i Son Sardina.
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4.1.3.

ESTRATIGRAFIA

La Serra de Tramuntana, situada al NO de l’illa, discorre paral·lelament a la costa amb
direcció SO a NE, constituint una zona abrupta. Està formada per plecs superposats
constituïts per dolomies, margues i calcàries del Juràssic o Cretàcic, que llisquen sobre
materials del Triàsic, junt amb nivells de conglomerats, calcàries detrítiques i margues i
argiles del Miocè. La seva estructura geològica és molt complexa, amb abundants falles
longitudinals i transversals i diversos cavalcaments. En els materials calcaris s’han
desenvolupat nombroses i variades formes càrstiques.
Els Plans Centrals estan formats per materials d’edat compresa entre el Miocè i el
Quaternari amb una disposició pràcticament horitzontal. Entre ells apareixen alguns
afloraments mesozoics que constitueixen les Serres Centrals. Els materials cenozoics
estan compostos per potents formacions de margues, conglomerats, calcàries, pedres de
gres, pedres d’esmolar i margues sorrenques del Miocè i alternances de conglomerats
solts, pedres de gres i llims del Quaternari. També existeixen depòsits de fàcies costerllacunar, formades per margues blaves i groguenques, depòsits lacustres i continentals,
terrasses marines i dipòsits de dunes més o menys consolidades. Els Plans ocupen el
centre de l’illa, formant valls molt obertes i petits relleus que no superen els 300 m
d’altitud. A les seves vores NE i SO, a l’aconseguir la costa, forma dues àrees de
subsidència, la conca de Muro-Sa Pobla i la de Palma, ocupades per zones pantanoses
com l’albufera d’Alcúdia o el prat de Sant Jordi a Palma, dessecat a l’actualitat.
Els dipòsits d’argiles vermelles, limonites, conglomerats i sòls calcimorfes del Pleistocè
(Quaternari) constitueixen la major part del replè de la conca del Pla de Palma.
Generalment estan recobertes per sòls al·luvials i eluvials més recents, aflorant cap a les
vores de la Serra; ha estat travessats per nombrosos sondejos, que indiquen una
potència mitja de l’ordre de 50 a 70 metres.
Consisteixen en conglomerats i bretxes d’elements calcaris i dolomítics, de fàbrica clastsupported, amb matriu llim sorrenca i ciment calcari, amb bases erosives, fangs ocres i
vermells, a vegades amb cants, pedres de gres calcàries, limonites vermelles i sòls
calcimorfos i costres zonars.
Cap a les vores de la coveta predominen les fàcies més gruixudes, pròpies de les zones
proximals d’un sistema de ventalls al·luvials que ocuparia tota la vora meridional de la
Serra, amb dipòsits transportats alternativament per mecanismes de torrentada i canals.
Les fàcies canalitzades predominen a les zones distles, amb canals entrelligats i zones
d’eixamplament temporal que afavoririen el desenvolupament de sòls calcimorfos. Les
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costres i envolts ferruginosos abunden en el caràcter àrid que indiquen el conjunt
d’aquests dipòsits.

4.1.4.

HIDROGEOLOGIA

El pla de Palma es caracteritza per la notable permeabilitat del subsòl, de manera que se
suposa una infiltració que equival al 30% de la precipitació sobre la zona. L’alimentació
de l’aqüífer queda reduïda a la infiltració des de la pròpia àrea i terrenys confrontants
(quantitat reduïda, ja que es tracta d’un dels sectors més secs de l’illa, amb precipitacions
mitges de l’ordre dels 400-500 mm anuals), i a les aportacions d’escorrentia superficial
per part dels torrents que provenen de la Serra de Tramuntana. Aquests últim mecanisme
únicament és eficaç pel cas del Torrent Gros i pel sector proper a Palma.
En el Pla de Palma, es desenvolupen sistemes de ventalls fluvials de topografia i
funcionalitat intermitent poc marcada en els quals, en cas d’avinguda, es dona una
profusió de canals d’inundació, que poden afectar als nuclis de població o a àrees que
tradicionalment han tingut una ocupació humana intensiva. A la part final d’aquestes
conques, el sota gradient pot afavorir l’escorrentia en faldar, pel que els efectes
d’inundació es poden estendre sobre àrees relativament grans.
L’horta de Palma s’ha vist afectada per inundacions (1814, 1850, 1902, 1934, 1962), tant
dels cursos procedents de la Serra de Tramuntana (sobretot el Torrent Gros i Sa Riera)
com de la xarxa de la seva part oriental.
En quant a la hidrogeologia subterrània, els Plans i Serres Centrals constitueixen el
sistema de major importància hidrològica. La precipitació mitja és de 547 mm/any, que
pot ser inferior als 340 mm en els anys secs.
Els principals aqüífers es troben a les formacions que omplen les conques
postorogèniques, a les calcarenites tabulars del Miocè i en alguns afloraments calcaris
mesozoics. Els nivells impermeables són els trams margosos del Pliocè, del Messiniense
i del Langhiense-Serravaliense. Els materials permeables que constitueixen els aqüífers
es troben a les eolianites, graves i conglomerats quaternaris, a les calcarenites pliocenes,
a les calcàries i oolites de la unitat Calcàries de Santanyí, a la Unitat d’Esculls i a les
dolomies juràssiques.
Les transmissivitats que es produeixen en aquestes unitats quan estan saturades, són
bones i poden arribar als 1000 m3/dia. A les zones allunyades de la mar, on no existeix
connexió amb el litoral, els nivells piezomètrics es situen per sobre dels 50 m i la qualitat
de l’aigua és bona. Les formacions d’esculls, de gran transmissivitat, es troben en
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connexió amb el mar, presenten gradients hidràulics petits i la intrusió salina es produeix
amb facilitat.
El balanç hídric presenta algunes incerteses, però es coneix amb acceptable precisió: la
recàrrega es xifra en uns 275 hm3/any, mentre que els bombeigs es situen en 185
hm3/any (155 per a usos agrícoles) i la descàrrega a la mar en 90 hm3/any (dades de
1987). El seu estat és doncs positiu, però es produeix sobreexplanació a les unitats del
Pla de Palma i de Llucmajor-Campos, amb fenòmens d’intrusió marina. En el Pla de
Palma, existeixen zones contaminades antròpicament (aeroport, regs).

4.1.5.

EDAFOLOGIA

Mallorca és la major de les illes de l’arxipèlag Balear, amb una litologia de naturalesa
calcària, dominant fonamentalment calcàries, dolomies, calcarenites i margues.
Segons la carta de cultius i aprofitaments agrícoles, dominen els sòls marrons calcaris i
sòls vermells de forma general. Aquests sòls es formen sobre sediments miocens tous,
en posicions fisiogràfiques planes, destacant en els seus relleus suaus pujols en els cims
dels quals, els efectes erosius poden deixar al descobert la marga originària. El perfil
general és A(B)C, encara que per efecte de l’erosió apareguin sòls rendziniformes de
perfil A/C i inclús litosòls de margues.
Aquests sòls presenten un horitzó Mull calcari, d’estructura granular molt desenvolupada i
de consistència mitja; el pH varia entre el 7 i 8, essent el calci l’element més abundant en
el complex de canvi.
L’horitzó (B) presenta textures que varien segons la marga originària entre llimoses i
sorrallimoses.
Els sòls marrons o marrons vermellosos amb horitzó de crosta calcària són generalment
profunds, a excepció de les zones a les quals la crosta apareix en superfície o es
presenta a escassa profunditat. El perfil general és A(B)Ca/C, presentant un horitzó
calcari que procedeix del lixiviat del carbonat càlcic, de color blanc estructura nodular i
espectre farinaci a l’assecar-se. Els continguts en carbonat càlcic són elevats i el seu pH
s’aproxima a 8.
Utilitzant el sistema morfomètric de classificació apuntat en el “Soil Taxonomy”, es
presenten les principals ordres de sòls i la seva distribució:
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Es diferencien així mateix els següents subordres i grups:
ORDRE

SUBORDRE

GRUP

Orthents

Xerorthents

Fluvents

Xerofluvents

Alfisols

Xeralfs

Haploxeralfs

Aridisols

Orthids

Mollisols

Rendolls

Entisols

Camborthids
Salorthids
Rendolls

Entisol
Són els sòls més joves i per tant els menys evolucionats, presenten perfils tipus A/C.
Dintre d’aquest ordre s’han diferenciat dos subordres:
Orthents
Els sòls classificats en aquest subordre, ocupen posicions fisiogràfiques molt
inestables, com turons i vessants de forta inclinació, circumstància que incrementa
l’acció de l’erosió sobre els mateixos impedint la seva evolució. Són sòls pobres i
poc profunds que presenten freqüentment un contacte lític a menys de 25 cm. A
nivell de grup es classifiquen com Xerorthents.
Fluvents
S’agrupen en aquest subordre els sòls formats pels aportaments recents dels
rierols i torrents. Ocupen sempre posicions fisiogràfiques planes. A nivell de grup
es classifiquen, donat el caràcter Xèric dominant en totes les illes com
Xerofluvents.
Alfisols
Abasta aquest ordre als sòls més desenvolupats, localitzats en els terrenys de major
estabilitat geomorfològica, formats sobre margues i guixos. Són sòls profunds,
potencialment rics en elements minerals, que ocasionalment presenten problemes
d’hidromorfisme. A nivell de grup es classifiquen com Haploxeralfs.
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Aridisols
Són sòls d’aspecte àrid, formats a partir de margues i guixos del triàsic que aporten les
seves sals. Presenten horitzonts “Càlcics” i/o “Gypsics” a menys d’un metre de
profunditat. Aquests sòls s’han desenvolupat sobre els materials calcaris sotmesos a forta
evapotranspiració de les depressions costeres. A nivell de grup es classifiquen com
Salorthids i Camborthids.
Mollisols
En aquest ordre s’han agrupat els sòls de les zones altes, amb majors índexs d’humitat,
formats a partir de calcàries terciàries a les quals s’ha erosionat la “terra rosa”. A nivell de
grup es classifiquen com Rendolls.

4.2. ESPAIS NATURALS PROTEGITS I D’INTERÈS.
La protecció d’aquestes àrees sorgeix de la necessitat i urgència de dotar al patrimoni
natural i paisatgístic d’interès per a la comunitat autònoma, d’un règim urbanístic protector
que faciliti la seva conservació i impedeixi la seva degradació, és reclamada pels
ciutadans de les Illes Balears, tant pels valors intrínsecs d’aquest patrimoni com per
motius socials i econòmics, ja que la qualitat de vida a les Illes Balears depèn
fonamentalment del funcionament i dels resultats d’una economia de serveis turístics
basada en gran part en el gaudiment de recursos naturals, ambientals i paisatgístics.
Així la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d’especial protecció a les Illes Balears., divideix les àrees d’especial protecció d’interès
per a la comunitat autònoma en: Àrees d’especial interès (ANEI), Àrees rurals d’interès
paisatgístic (ARIP) i Àrees d’assentament en paisatge d’interès (AAPI). La Llei 4/2008, de
14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears (BOIB del 17) crea o amplia noves àrees d’especial protecció.
Per altra part la, Llei 5/2005 de 26 de maig, per a la conservació dels espais de
rellevància ambiental (LECO), pretén cobrir les mancances de regulació en matèria de
protecció d’espais de rellevància ambiental de les Illes Balears i complir amb les
exigències comunitàries de protecció de la xarxa ecològica europea “Natura 2000”. En
funció dels béns i valors la protecció del quals es pretén, els espais naturals es
classifiquen en: Pacs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals,
paisatges protegits i llocs d’interès científic i microreserves.
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El marc europeu, la directiva 92/43/CE del consell, de 21 de maig, relativa a la
conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres, posa en marxa la xarxa
ecològica europea denominada “Natura 2000”. Aquesta xarxa està integrada per les
zones d’especial protecció per les aus (ZEPA) designades sota les determinacions de la
Directiva d’aus 79/409/CEE, relativa a les aus silvestres, i per les zones d’especial
conservació (ZEC) derivades de la directiva d’hàbitats esmentada, que es declaren una
vegada aprovada la llista de llocs d’importància comunitària (LIC) proposats per les Illes
Balears. Les zones d’especial protecció (ZEPA) previstes a la directiva europea se
amplien mitjançant l’acord del Consell de Govern del dia 30 de maig de 2008 i el decret
29/2008 de 24 de març, que també amplia la llista de Llocs d’importància Comunitària
(LIC).
La finalitat d’aquesta llei és la protecció dels espais de rellevància ambiental que estan
formats per la xarxa ecològica europea “Natura 2000” i els espais naturals protegits de les
Illes Balears, fent compatible la conservació dels recursos naturals amb el seu
aprofitament ordenat, tenint en compte els drets de la ciutadania i el seu progrés
socioeconòmic.
Mallorca es pot sectoritzar en 5 zones per fer un anàlisi ambiental:
El Sector Oest està integrat per tres municipis amb una població de 54.301 habitants. No
compta amb parcs naturals, però es troba molt a prop d’Andratx el de la Dragonera.
Compta amb dos ZEPAs, la del Morro den Fabioler a Andratx i la de les Illes Malgrats–
Cap de Cala figuera a Calvià. Totes participen de l’ANEI Àrees de la Serra de
Tramuntana. A més, Andratx compta amb la 29.- Cap Andritxol, 30.- Cap den Llamp i 31.es Saluet; i Calvià amb la 28.- Cap de Cala Figuera-Rafaubetx.
El Sector de Tramuntana està integrat per vuit municipis amb una població de 26.250
habitants. Compta amb el paratge natural de la Serra de Tramuntana (Acord del Consell
de Govern de març de 2007), amb valors naturals indubtables. Tots els municipis estan
inclosos totalment o parcialment en l’ANEI Àrees Naturals de la Serra de Tramuntana. En
aquest sector també hi son els Monuments naturals del Torrent de Pareis i les Fonts
Ufanes. La normativa del PORN de la Serra de Tramuntana preval sobre qualsevol
instrument d’ordenació territorial, urbanística, de recursos naturals, etc, d’acord amb
l’article 18.2 de la Llei 42/2007.
El Sector Centre-Nord està integrat per vint-i-un municipis, que compten amb una
població d’aproximadament 180.000 habitants. Compta amb el parc natural de l’Albufera
de Muro i la reserva de s’Albufereta de Pollença. Compta amb dos ZEPAs: la de Sa
Calbora a Cap Formentor i la de Cap Pinar-Cap de Menorca. Els termes municipals de
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Pollença, Escorca, Alcúdia, Sa Pobla, Campanet, Selva, Manacor, Lloseta, Binissalem,
Alaró i Santa Maria estan integrats totalment o parcialment en l’ANEI Àrees Naturals de la
Serra de Tramuntana. La resta compta amb determinats punts declarats ANEI.
El Sector Centre-Est està integrat per setze municipis i compta amb una població
aproximada de 110.000 habitants. Compta amb el Parc Natural de Llevant i amb tres
ZEPAs: Cap Gros, Cap den Freu i Canyamel. Compta amb nombrosos ANEIs, distribuïts
majoritàriament en el litoral, destacant Artà, Capdepera i Felanitx.
El Sector Sud està integrat per quatre municipis i compta amb una població aproximada
de 50.000 habitants. A Santanyí s’ubica el Parc Natural de Mondragó, que a més està
declarat ZEPA. Altres ZEPAs són la de Cap Enderrocat-Cap Blanc a Llucmajor i la d’Es
Trenc-Salobrar de Campos. Llucmajor en compta amb les ANEIs 32.- Massís de Randa,
46.- Barranc de Son gual i Xorrigo, 26.- Cap Enderrocat i 25.- Marina de Llucmajor;
Campos amb el 24.- Es Trenc-Salobrar de Campos; Ses Salines amb el 23.- Cap de Ses
Salines; i Santanyí amb el 23.- Cap de Ses Salines, 35.- Puig de ses donardes i 36.Consolidació.

4.3. QUALITAT DE L’AIRE
El soroll es considera una molèstia ambiental seriosa, redueix la “qualitat de vida” i
produeix un risc significatiu per a la salut. A més, la contaminació per soroll, té impactes
ecològics negatius sobre les espècies sensibles a aquest.
El soroll es defineix com un so no desitjat. El grau de “indesitjabilitat” és, amb freqüència,
una qüestió psicològica donat que els efectes del soroll poden variar des d’una molèstia
moderada a la pèrdua permanent d’audició.
El soroll es pot emetre des d’un focus puntual, un focus espacial o un focus lineal, que
seria el cas d’una carretera.
La contaminació per soroll o contaminació sonora procedeix d’una gran varietat de fonts,
com:
-

Trànsit, la font principal

-

Equips industrials
Activitats de construcció
Activitats esportives i multitudinàries
Avions en vol baix
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Alguns dels conceptes elementals del soroll són:
-

Amplitud: la pressió màxima o mínima
Longitud d’ona: la distància entre crestes o sinus successius
Període: el temps entre pics successius
Freqüència: el número de variacions completes de pressió o cicles per segon
Velocitat del so

Els sons es classifiquen com: Continus, Intermitents, Impulsius.
Un so continu és aquell que té un nivell de pressió de so ininterromput que varia menys
de 5 dB durant el període d’observació. Un so intermitent és aquell que dura més d’un
segon però que s’interromp durant més d’un segon. Un so impulsiu és de curta durada,
menys d’un segon.
La sonoritat d’un so es determina segons el seu nivell de pressió de so i la seva
freqüència. Hi ha un acord general que el soroll comunitari o ambiental es pot mesurar
adequadament en unitats dBA, que repliquen estretament la sonoritat percebuda per
l’oïda.
4.3.1.

ATENUACIÓ DEL RENOU

El nivell de pressió de so rebut per una font no direccional a una distància major que el
camp proper s’atenua per la difusió geomètrica, a més de per les condicions ambientals
entre la font i la posició de recepció.
-

Atenuació per la distància: com hem descrit prèviament, l’abast de la difusió
geomètrica depèn del tipus de font i de la presència de límits propers. La
duplicació de la distància dona una reducció de 3 dB per a una font lineal o de 6
dB per a una font puntual.

-

Atenuació atmosfèrica: l’energia sempre es dissipa a través d’un fluid per
transmissió a causa de la conductivitat tèrmica, viscositat, etc. La taxa d’absorció
de so amb la distància depèn de la freqüència de la font de soroll, de la
temperatura i de la humitat.

-

Atenuació deguda a les condicions meteorològiques: hi ha relativament poca
informació amb relació a l’atenuació causada per la pluja, la broma, la boira o la
neu. Malgrat això, la temperatura variable o els gradients de la velocitat del vent,
poden ocasionar variacions grans en els nivells de soroll a distàncies superiors a
cent metres d’una font de soroll.
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-

Efectes de la superfície del terreny: acústicament les superfícies suaus del
terreny, com l’herba, la terra cultivada o la grava, absorbeixen energia sonora i
redueixen els nivells de soroll percebuts. Acústicament, les superfície dures, com
el formigó o l’aigua, reflecteixen les ones sonores i absorbeixen poca energia
sonora.

-

Atenuació sonora pels arbres: en contra de l’opinió pública, s’obté poca reducció
sonora amb franges estretes d’arbres. Es necessita una plantació densa i ampla
(més de cinquanta metres), amb follatge fins el nivell del sòl, perquè hi hagi una
absorció significativa de so.

-

Efecte de la topografia del terreny: aquest varia amb la proximitat de les ones
sonores a la superfície del sòl; tota l’atenuació del terreny es pot perdre en una
vall.

A la següent taula es recullen les carreteres previstes en la Fase I del Pla de Construcció
indicant quals d’elles necessitaran un estudi de qualitat de l’aire per a determinar les
accions preventives o correctores a portar a terme.

CLAU

CARRETERA

TIPUS DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT
DE L’AIRE

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.AM.01

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via
Cintura Palma Tram Oest

de

A/6c

AMPLC/1c

Ampliació 1 carril
autopista existent

en

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista de

A/6c

AMPLC/1c

Ampliació

en

1.AM.03

Ma-19

A/6c

AMPLC/1c

ponent: Palma-Palmanova
Ampliació 1 carril Autopista

1

carril

X

autopista existent

Llevant :Ma-19: Tram AeroportS´Arenal

Ampliació

1

carril

X
en

autopista existent
X

Ma-13

Ampliació 1 carril Autopista
Central: Ma-13: Tram Ma-30Ma-3010

A/6c

AMPLC/1c

1.AVU4C.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III:
Ma-13-Ma-11

C/4c

C/4c NT

Carretera de 4 carrils de
nou traçat

1.AM.04

Ampliació 1 carril
autopista existent

en
X

1.DUP.01

Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram IV:
Duplicació calçada camí dels
reis, Ma-11-Ma-1040

C/4c

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

1.DUP.03

Ma-30

Desdoblamient Ma-30: Tram I i
II: Ma-19-Ma-13

C/4c

DUPLIC

Carretera
4
carrils
p/duplicació de calçada

1.DUP.04

Ma-1040

Duplicació de calçada Ma1040. Connexió Ma-30-Nova

C/4c

DUPLIC

Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

X

ronda Ajuntament Palma
1.EA.01

Ma-1

Accessos

a

Palma:

X

X
Enllaç

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

CARRETERA

TIPUS DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT
DE L’AIRE

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.EA.02

Ma-20

Accessos a Palma: Accés Ma11

Complementació
existent

enllaç

1.EA.03

Ma-20

Accessos a Palma: Accés Son

Complementació

enllaç

Hugo, Ma-13

existent

1.EA.04

Ma-20

Accessos a Palma: Enllaç Ma-

Nou accés d'autopista

1.EA.05

Ma-20

1.EA.06

Ma-13

Millora

1.EA.07

Ma-13

Accés

X
X

20 amb Ma-3018

X

Accessos a Palma: Ma-20 amb

Remodelació

Ma-15 i Ma-19

d'autopista

Accessos

Ma-13

d'enllaç

(Marratxí)
a

X
Lloseta

des

de

Nou accés d'autopista

autopista Inca Ma-13:Enllaç i
condicionament Ma-2111
1.EA.08

X

Nou enllaç d'autopista

X

Millora
enllaç
s'ArenalLlucmajor Ma-6020 amb la Ma6014

Pas superior en carretera
convencional
Nou ellanç autopista

X

1.EA.09

Ma-13

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon
Son Llaüd)

1.CC2C.02

Ma-20

Xarxa arterial de Palma: Via de
Cintura. Accés d'Es Molinar (
Ronda Llevant )

C/2c

C/2c NT

Carretera de 2 carrils de
nou traçat

1.VAR.01

Variant de Petra Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1.VAR.03

Variant de Portocristo Tram I

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1.VAR.05

Variant Muro

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

X

X

X
carrils de nou traçat
carrils de nou traçat
carrils de nou traçat

X
X
X

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

1.VAR.10

Variant de Llubí

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

1.VAR.11

Variant de Sencelles

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

1.VAR.13

Variant de Sineu

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

1.VAR.17

Variant de Campanet

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

Condicionament
Ma-3340:
Ariany-Santa Margalida

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional

carrils de nou traçat
carrils de nou traçat
carrils de nou traçat

1.CPB.01

Ma-3340

xarxa bàsica
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CLAU

CARRETERA

1.CPB.02

Ma-3431

1.CPB.03

Ma-1140

1.CPB.04

1.CPB.05

TIPUS DE
VIA

ACTUACIÓ FASE I

Condicionament
Ma-3431:
Carretera
interior
Badia

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT
DE L’AIRE

TIPUS D’ACTUACIÓ

C/2c

ACOND/I

xarxa bàsica

X

Condicionament Ma-1140

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

X

Ma-2030

Condicionament Ma-2030

C/2c

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera convencional

Ma-2040

Condicionament

C/2c

ACOND/I

d'Alcúdia Tram III

Condicionament tipus I
carretera convencional

xarxa bàsica
Ma-2040

accés a Bunyola desde la Ma13

X

Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

1.CPC.01

Ma-10

Condicionament Ma-10: Inters.
Esporles-Valldemossa

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.02

Ma-3440

Condicionament
Ma-3440:
Llubí-Santa Margalida

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.03

Ma-3430

Condicionament

C/2c

ACOND RC

Condicionament

X

X
Ma-3430:Sa

Pobla-Muro

en

xarxa complementària
X

1.CPC.04

Ma-3433

Condicionament Ma-3433: Sa
Pobla-Ma-12 Tram II

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.05

Ma-4014

Condicionament
Ma-4014:
Portocristo-Ma-4010

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.06

Ma-3110

Condicionament

C/2c

ACOND RC

Ma-3110:

Sencelles / Algaida
1.CPC.07

Ma-5010

Condicionament

1.CPC.09

Ma-3220,

en

xarxa complementària
Ma-5010:

C/2c

ACOND RC

Algaida-Llucmajor
1.CPC.08

Condicionament
Condicionament

en

xarxa complementària

Ma- Condicionament Ma-3220 i Ma-

C/2c

ACOND RC

Condicionament

en

3210

3210: Sant Joan-Montuïri-Ma15

Ma-6015

Condicionament
Ma-6015:
Llucmajor-Circuit estratègic

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

Condicionament Sa PoblaSineu: Ma-3501, Ma-3441, Ma3511

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.10

xarxa complementària

X

1.CPC.11

Ma-2130

Condicionament
Caimari Ma-2130

Inca-Selva-

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CPC.13

Ma-1120

Condicionament
Ma1120:Esporles a Ma-1110

C/2c

ACOND RC

Condicionament
en
xarxa complementària

1.CS.01

Ma-1030

Condicionament
S'Arracó-Sant Elm

Ma-1030:

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

1.CS.02

Ma-3040

Condicionament
Ma-3040:
Connexió Ma-3011-Ma-13

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

1.CS.03

Ma-1012

Condicionament
Capdellà-Peguera

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

1.CS.04

Ma-1015

Condicionament
1015:Palmanova-Calvià

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en
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CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

TIPUS DE
VIA

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.CS.05

Ma-2112

Condicionament
Ma-2112:
Inca- Mancor de la Vall

C/2c

ACOND RS

1.CS.06

Ma-4022,

Ma- Condicionament Ma-4021, Ma-

C/2c

ACOND RS

4021
1.CS.07

Ma-6015

4022: Sant Llorenç-S'Illot
Condicionament

Ma-6015:

Ma-4032

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Son Servera-

C/2c

ACOND RS

C/2c

ACOND RS

C/2c

ACOND RS

Ma-2031

Condicionament Manacor-camí

C/2c

ACOND RS

Ma-5020

Condicionament Camino Viejo

1.CS.13

Ma-14

Condicionament
Llucmajor Ma-5020
Condicionament

C/2c

ACOND RS

Ma-4015

Porreres-

C/2c

ACOND RS

Felanitx-

C/2c

ACOND RS

Ma-3300

Condicionament Son Fortesa
Condicionament

C/2c

ACOND RS

Ma-3431

Condicionament

X
en

Condicionament

en

Condicionament

en

Condicionament

en

Condicionament
xarxa secundària

en

Condicionament

en

Condicionament

en

xarxa secundària
Sineu-Petra

C/2c

ACOND RS

Tram I
1.CS.16

Condicionament

xarxa secundària

Ma-4014
1.CS.15

en

xarxa secundària

Santanyí Ma-14
1.CS.14

Condicionament

xarxa secundària

de Bunyola, sa Indioteriaenlace Garrovers Ma-2031
1.CS.12

en

xarxa secundària

de Conies
1.CS.11

Condicionament

xarxa secundària

Condicionament Pollença-Ma13

Ma-3322

en

xarxa secundària

Port Vell Ma-4032

1.CS.10

Condicionament
xarxa secundària
xarxa secundària

S'Estanyol-Circuit estratègic
1.CS.08

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT
DE L’AIRE

Condicionament

en

xarxa secundària
Ma-3431:

C/2c

ACOND RS

Muro a carret.int. Bahía de
Alcudia

Condicionament

en

xarxa secundària

1.CS.17

Ma-5100

Condicionament
Felanitx

Porreres-

C/2c

ACOND RS

Condicionament
xarxa secundària

en

1.CSC.01

Ma-4021

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

C/2c

ACOND RSC Condicionament
en
xarxa
secundària
complementària

1.CSC.02

Ma-3222

Condicionament
VilafrancaSant Joan Ma-3222

C/2c

ACOND RSC Condicionament
en
xarxa
secundària
complementària
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CLAU

CARRETERA

2.DUP.01 Ma-19
2.DUP.02 Ma-1

ACTUACIÓ FASE II

Prolongació autopista
Llucmajor-Campos

TIPUS DE
VIA

TIPUS D'ACTUACIÓ

llevant:

C/4c

DUPLIC

Carretera de 4 carrils
p/duplicació de calçada

Duplicació de calçada Peguera-

C/4c

DUPLIC

Carretera

Andratx
2.DUP.03 Ma-6014

Duplicació de calçada:S'Arenal-

C/4c

DUPLIC

Carretera

C/4c

DUPLIC

Carretera

C/4c

DUPLIC

Ma-13

Ampliació

1

4

X

carrils

de

4

X

carrils

Duplicació

de

X

calçada

polígon Son Bugadellas
carril

autopista

A/6c

AMPLC/1c Ampliació

central: Tram Ma-3010-Inca
2.CC2C.01

de

p/duplicació de calçada

Duplicació de calçada polígon
Son Bugadellas

2.AM.01

carrils

p/duplicació de calçada

Duplicació de calçada:ManacorSant Llorenç

2.DUP.05 Ma-1014

4

p/duplicació de calçada

Cala Blava
2.DUP.04 Ma-15

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT DE
L'AIRE

Carretera interior Badia d'Alcúdia

1

carril

X

en

autopista existent
C/2c

C/2c NT

Carretera de 2 carrils de

Tram I

nou traçat

2.VAR.01

Variant de Manacor Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.03

Variant de Campos

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.04 Ma-12

Variant de Can Picafort

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.10 Ma-6100

Variant d'es Llombards

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.11

Variant de Llucmajor Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

carrils de nou traçat

X

2.VAR.12 Ma-6100

Variant de Ses Salines

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.13

Variant de Alcudia Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.14 Ma-14

Variant de Cas Concos

C/2c

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

X

2.VAR.15

Variant de Felanitx

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

X

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

X

2.VAR.17

Variant de Porto Cristo. Tram II

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat
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CLAU

2.EA.01

CARRETERA

Ma-20

TIPUS DE
VIA

ACTUACIÓ FASE II

TIPUS D'ACTUACIÓ

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç
de Son Gotleu

NECESSITAT
ESTUDI
QUALITAT DE
L'AIRE

Nou enllaç d'autopista
X

2.CPB.01 Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia

C/2c

Tram II
2.CPC.01 Ma-4010

Condicionament

ACOND/I

Condicionament tipus I
carretera
convencional
xarxa bàsica

Ma-4010:

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa

Felanitx-Portocolom

complementària

2.CPC.02 Ma-6100

Condicionament
Santayí-Ses Salines

Ma-6100:

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

2.CPC.03 Ma-10

Condicionament Ma-10: Inters.
Pollença-Sa Calobra

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

2.CPC.04 Ma-6101

Condicionament Ma-6101:
Ma-6030 a Ses Salines

de

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

Ma- Condicionament
Ma-1110:
S'Esgleieta-Valldemossa

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

2.CPC.05 Ma-1110,
1130
2.CPC.06 Ma-3413

Condicionament Ma-3413:
Ma-3410 a Can Picafort Sud

de

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

X

2.CPC.07 Ma-3430

Condicionament Ma-3430: MuroSanta Margalida

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

X

2.CS.01

Ma-6100

Condicionament Ma-6100: Ses
Salines-Colònia de Sant Jordi

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.02

Ma-3230

Condicionament Ma-3230:
Sant Joan a Ma-3220

de

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.03

Ma-1014

Condicionament
Ma-1014:
Calvià-polígon Son Bugadellas

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.04

Ma-1041

Condicionament

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa

Palma-Puigpunyent
dels Reis-Ma-1042

Ma-1041:
tram

2.CS.05

Ma-3241

Condicionament
Costitx-Ma-3240

2.CS.06

Ma-3421

Condicionament Ma-3421:
Pobla Ma-13A

2.CS.07

camí

Ma-3241:

secundària
C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

Sa

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

Ma-5017

Condicionament Ma-5017: Ma15-Ma-5010

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.08

Ma-4013

Condicionament Ma-4013: Accés
a cala d´Or

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.09

Ma-4031

Condicionament Ma-4031: Son
Servera-Ma-15

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.10

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

C/2c

ACOND RS Condicionament en xarxa

2.CSC.01 Ma-1022

Condicionament Ma-1022

C/2c

ACOND RC Condicionament en xarxa

secundària
complementària
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4.3.2.

MARC NORMATIU.

La legislació relacionada amb el soroll ambiental aplicable és la següent:
-

A l’àmbit europeu,
o

la Directiva 2002/49/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de
juny de 2002 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental (DOCE núm.
189 de 18 de juliol de 2002).

-

A nivell nacional,
o la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll (B.O.E. núm. 276, de 18 de
novembre de 2003).
o El Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel que es desenvolupa la
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en el referent a l’avaluació i
gestió del soroll ambiental (BOE núm. 301 de 17 de desembre de 2005).
o El Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel que es desenvolupa la
Llei 37/2003, del soroll, en el referent a zonificació acústica, objectius de
qualitat i emissions acústiques.

-

A nivell autonòmic,
o el Decret 20/1987, de 26 de març, de mesures de protecció contra la
contaminació acústica del Medi Ambient a l’àmbit territorial de la
o

Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB de 30 d’abril de 1987).
La Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes
Balears.

4.4. EL PAISATGE

La consideració del paisatge ve emmarcada per tres aspectes fonamentals, a saber:
-

El concepte de paisatge com element aglutinador de tota una sèrie de
característiques del medi físic.

-

La capacitat d’absorció que té un paisatge sobre les actuacions que es deriven
dels projectes de caràcter constructiu.

-

La forta component subjectiva que preval en qualsevol valoració del paisatge.
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L’estudi del paisatge visual d’un territori sobre el qual es preveu desenvolupar una
determinada actuació ve determinat per la seva Qualitat Paisatgística i es realitza sota
dos punts de vista els quals resulten complementaris entre sí: el Paisatge Intrínsec de
l’àrea en sí mateixa i el Paisatge Extrínsec del seu entorn immediat.
Pel que respecta a la qualitat paisatgística, aquesta es considera com una qualitat pròpia
del medi, podent descompondre’s pel seu estudi en una sèrie de paràmetres predefinits.
L’estudi del paisatge intrínsec considera només les característiques visuals de l’àrea,
sense considerar l’entorn de la mateixa. Consisteix en la descripció dels elements
sensorials que composen el paisatge intern de l’àrea. El seu estudi permetrà establir la
modificació del paisatge intern que l’àrea experimentarà com a conseqüència de
l’execució i posada en funcionament de les actuacions plantejades al Pla Director.
L’estudi del paisatge extrínsec considera no només les característiques internes de
l’àrea, sinó també les característiques visuals de l’entorn de l’àrea estudiada. Per regla
general s’estudien les relacions paisatgístiques existents entre l’àrea i el seu entorn, és a
dir, els accessos visuals i la intervisibilitat que relaciona l’àrea objecte d’estudi amb el
seu entorn visual.

4.4.1.

PAISATGE INTRÍNSEC

Constitueix el paisatge intern de l’àrea o corredor directament afectat per l’actuació proposada.
L’efecte visual sobre el paisatge propi de l’àrea afectada estarà en funció dels següents
factors, a part, per suposat, de les característiques tant actuals del medi receptor com de la
pròpia actuació futura a establir en el mateix:
•

Situació topogràfica relativa de l’àrea afectada (en vessant, en pla, etc.).

•

Tipologia i naturalesa de la vegetació de l’àrea (arbòria, arbustiva, densa).

•

Grau de transformació actual del paisatge per elements antròpics.

4.4.2.

PAISATGE EXTRÍNSEC

L’anàlisi del paisatge extrínsec s’inicia amb l’estudi de la conca visual de l’àrea d’afecció.
La conca visual de qualsevol àrea és la porció del territori visible des de la mateixa.
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Arribats a aquest punt hem de posar de manifest com resulta possible diferenciar dos
tipus de conca visual, a saber:



Conca visual topogràfica.
Conca visual real.

A la primera, la conca visual topogràfica, es considera únicament la topografia del terreny,
sense tenir-se en compte els elements presents en el mateix com és el cas de les
barreres o pantalles visuals (edificis, vegetació, etc.).
La conca visual real és la que s’obté considerant, a part del relleu, les barreres visuals
com són les edificacions o la vegetació arbòria i/o arbustiva.
El impacte visual sobre el paisatge extrínsec, és a dir, sobre les vistes des de l’entorn cap
a l’àrea tractada i viceversa, dependrà de les característiques visuals de la conca visual
de l’àrea afectada, i evidentment del tipus d’actuació final que es porti a terme en ella.
Els elements principals que defineixen una conca visual són els següents:
-

-

-

4.4.3.

Grandària de la conca visual. Per a una determinada distància màxima
d’observació, quant major és la superfície de la conca major és la fragilitat visual
(al ser observable des de més zones o punts).
Forma. Les conques visuals de formes excèntriques són més fràgils.
L’excentricitat de la conca visual es refereix a l’allunyament de l’àrea afectada
amb respecte al centre de gravetat de la superfície de la conca visual.
Proporciona un índex de la focalització de la conca visual. La intrusió visual serà
major quant major sigui la focalització de la conca visual.
Compacitat. Les conques compactes, sense “forats" o àrees obscures, són més
fràgils que les que tenen molts forats.
Presència d’observadors potencials. La presència d’observadors potencials
dependrà principalment de la localització de focus de concentració d’observadors,
com poden ser poblacions, carreteres o miradors.

CONSIDERACIONS PAISATGÍSTIQUES

Dintre de l’illa poden distingir-se diferents tipus de paisatge. El Pla Territorial de Mallorca
en un intent per simplificar i caracteritzar aquests diversos paisatges proposa nou unitats
paisatgístiques gràcies a les quals quedaria representada tota Mallorca. Aquestes nou
unitats són:
¾ UP.1: Serra Nord i la Victòria
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¾ UP.2: Xorrigo, Massís de Randa, part sud dels Serres de Llevant i El Puig de
Bonany.
¾ UP.3: Badies del Nord.
¾ UP.4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi.
¾ UP.5: Península d’Artà
¾ UP.6: Llevant
¾ UP.7: Migjorn
¾ UP.8: Raiguer
¾ UP.9: Pla
A continuació es recullen dues taules en les quals pot veure’s en que unitats
paisatgístiques s’emmarquen les diferents actuacions que es van a portar a terme en
cadascuna de les Fases d’aquest Pla de carreteres.

CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via de Cintura Palma Tram
Oest

1.AM.01
1.AM.02

Unitats paisatgístiques que travessen
UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9
x

Ampliació 1 carril autopista de ponent: PalmaMa-1

1.AM.03

Palmanova

x

Ampliació 1 carril Autopista Llevant:Ma-19: Tram
Aeroport-S´Arenal
x

Ma-19
1.AM.04
Ma-13
1.AVU4C.01

Ampliació 1 carril Autopista Central: Ma-13:
Tram Ma-30-Ma-3010

x

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13-Ma-11
Ma-30

1.DUP.01

x
Prolongació Ma-30: Tram IV: Duplicació calçada
camí dels reis, Ma-11-Ma-1040
x

Ma-30
1.DUP.03

Desdoblamient Ma-30: Tram I i II: Ma-19-Ma-13
Ma-30

1.DUP.04

x
Duplicació de calçada Ma-1040. Connexió Ma30-Nova ronda Ajuntament Palma

Ma-1040
1.EA.01

x
Accessos a Palma: Enllaç Peraires-Dique del
Oeste amb autopista de Ponent (Ma-1)
x

Ma-1
1.EA.02

Ma-20

1.EA.03

Accessos a Palma: Accés Ma-11

Ma-20
1.EA.04

x
Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb Ma-3018

Ma-20
1.EA.05

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

Ma-20
1.EA.06

x

Accessos a Palma: Accés Son Hugo, Ma-13

Ma-13

MEMÒRIA AMBIENTAL

x
Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

x

x

56

CLAU

CARRETERA

1.EA.07

Unitats paisatgístiques que travessen

ACTUACIÓ FASE I

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

Accés a Lloseta des de autopista Inca Ma13:Enllaç i condicionament Ma-2111
Ma-13

x

1.EA.08

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

1.EA.09

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon Son Llaüd)

x

Ma-13
1.CC2C.02
Ma-20

x
Xarxa arterial de Palma: Via de Cintura. Accés
d'Es Molinar ( Ronda Llevant )

1.VAR.01

Variant de Petra Nord

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

1.VAR.03

Variant de Portocristo Tram I

1.VAR.05

Variant Muro

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

1.VAR.10

Variant de Llubí

1.VAR.11

Variant de Sencelles

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

1.VAR.13

Variant de Sineu

1.VAR.17

Variant de Campanet

1.CPB.01

Condicionament

x

x

Ma-3340
1.CPB.02
1.CPB.03

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x

Ma-3340:

Ariany-Santa

Margalida

x

Condicionament Ma-3431: Carretera interior
Ma-3431

Badia d'Alcúdia Tram III

Ma-1140

Condicionament Ma-1140

1.CPB.04

x

x

x

x

Condicionament Ma-2030
Ma-2030

1.CPB.05

x
Condicionament Ma-2040 accés a Bunyola
desde la Ma-13
x

Ma-2040
1.CPC.01
Ma-10

Condicionament
Valldemossa

Ma-3440

Condicionament
Margalida

1.CPC.02
1.CPC.03

Ma-10:

Inters.

x

Esporlesx

Ma-3440:

Llubí-Santa
x

Condicionament Ma-3430:Sa Pobla-Muro
Ma-3430

1.CPC.04
Ma-3433
1.CPC.05

x
Condicionament
Tram II

Ma-3433:

Sa

x

Pobla-Ma-12
x

x

Condicionament Ma-4014: Portocristo-Ma-4010
Ma-4014

1.CPC.06

x

x

Condicionament Ma-3110: Sencelles / Algaida
Ma-3110

1.CPC.07

x

x

Condicionament Ma-5010: Algaida-Llucmajor
Ma-5010
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CLAU

CARRETERA

1.CPC.08

Unitats paisatgístiques que travessen

ACTUACIÓ FASE I

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

Condicionament Ma-3220 i Ma-3210: Sant JoanMa-3220, Ma-3210 Montuïri-Ma-15

1.CPC.09
Ma-6015
1.CPC.10

Condicionament
estratègic

x
Ma-6015:

Llucmajor-Circuit
x

x

Condicionament Sa Pobla- Sineu: Ma-3501, Ma3441, Ma-3511

1.CPC.11

x

Condicionament Inca-Selva-Caimari Ma-2130
Ma-2130

1.CPC.13

x
Condicionament Ma-1120:Esporles a Ma-1110

Ma-1120
1.CS.01

x

Ma-1030

Condicionament Ma-1030: S'Arracó-Sant Elm

Ma-3040

Condicionament Ma-3040: Connexió Ma-3011Ma-13

1.CS.02
1.CS.03

x

x
x

Condicionament Ma-1012: Capdellà-Peguera
Ma-1012

1.CS.04

x
Condicionament Ma-1015:Palmanova-Calvià

Ma-1015
1.CS.05
Ma-2112

x

Condicionament
Ma-4022, Ma-4021 Llorenç-S'Illot

Ma-4021,

Ma-4022:

1.CS.07

Condicionament
estratègic

Ma-6015:

S'Estanyol-Circuit

Ma-6015
1.CS.08

x

Condicionament Ma-2112: Inca- Mancor de la
Vall

1.CS.06

x

Sant
x
x

Condicionament Son Servera-Port Vell Ma-4032
Ma-4032

1.CS.09

x
Condicionament Pollença-Ma-13

Ma-2201
1.CS.10

x

Ma-3322

x

Ma-2031

Condicionament Camino Viejo de Bunyola, sa
Indioteria-enlace Garrovers Ma-2031

1.CS.12

Ma-5020

Condicionament Porreres-Llucmajor Ma-5020

x

1.CS.13

Ma-14

Condicionament Felanitx-Santanyí Ma-14

x

1.CS.14

x

x

x
x
x

x

x

Condicionament Son Fortesa Ma-4014
Ma-4015

x

Ma-3300

Condicionament Sineu-Petra Tram I

Ma-3431

Condicionament Ma-3431:
Bahía de Alcudia

Ma-5100

Condicionament Porreres-Felanitx

x

Ma-4021

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

x

1.CS.16
1.CS.17

x

Condicionament Manacor-camí de Conies

1.CS.11

1.CS.15

x

1.CSC.01
1.CSC.02

x

Muro a carret.int.
x

x
x

Condicionament Vilafranca-Sant Joan Ma-3222
Ma-3222
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CLAU

CARRETERA

2.DUP.01
Ma-19
2.DUP.02

ACTUACIÓ FASE II
Prolongació
autopista
Llucmajor-Campos

Unitats paisatgístiques que travessen
UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

llevant:
x

Duplicació de calçada PegueraMa-1

2.DUP.03

Andratx

x

x

Duplicació de calçada:S'Arenal-Cala
Ma-6014

2.DUP.04

Blava
Duplicació

Ma-15
2.DUP.05

x
de

x

calçada:Manacor-

Sant Llorenç

x

Duplicació de calçada polígon Son
Ma-1014

2.AM.01

Bugadellas

x

x

Ampliació 1 carril autopista central:
Ma-13

2.CC2C.01

Tram Ma-3010-Inca

x

Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram I

2.VAR.01

Variant de Manacor Sud

2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

2.VAR.03

Variant de Campos

x
x

2.VAR.04

Ma-12

x
x

Variant de Can Picafort

x

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

2.VAR.10

Ma-6100

2.VAR.11
2.VAR.12

x
x

x
x

x

x

x

Variant d'es Llombards

x

Variant de Llucmajor Nord
Ma-6100

2.VAR.13
2.VAR.14

x

x

Variant de Ses Salines

x

Variant de Alcudia Nord
Ma-14

x

Variant de Cas Concos

x

2.VAR.15

Variant de Felanitx

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

2.VAR.17

Variant de Porto Cristo. Tram II

2.EA.01

x
x

Ma-20

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç de
Son Gotleu

Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram II

Ma-4010

Condicionament Ma-4010: FelanitxPortocolom

Ma-6100

Condicionament Ma-6100: SantayíSes Salines

2.CPB.01

2.CPC.01
2.CPC.02
2.CPC.03
Ma-10
2.CPC.04
Ma-6101

Condicionament
Inters.Pollença-Sa Calobra

x
x

x

x

x
x

x
x

Ma-10:

Condicionament Ma-6101: de Ma6030 a Ses Salines
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CLAU

CARRETERA

Unitats paisatgístiques que travessen

ACTUACIÓ FASE II

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

2.CPC.05

Ma-1110, Ma- Condicionament
Ma-1110:
1130
S'Esgleieta-Valldemossa

2.CPC.06

Condicionament Ma-3413: de MaMa-3413

2.CPC.07
Ma-3430

2.CS.02

Ma-3430:

x
x

Ma-6100:

x

Ses

Salines-Colònia de Sant Jordi

x

Condicionament Ma-3230: de Sant
Ma-3230

2.CS.03

Joan a Ma-3220

x

Condicionament Ma-1014: CalviàMa-1014

2.CS.04

polígon Son Bugadellas

x

x

x

x

Condicionament Ma-1041: PalmaMa-1041

2.CS.05

Puigpunyent tram camí dels ReisMa-1042
Condicionament Ma-3241: Costitx-

Ma-3241
2.CS.06

Ma-3240
Condicionament

Ma-3421
2.CS.07

x
Ma-3421:

Sa

Pobla Ma-13A

x

Condicionament Ma-5017: Ma-15Ma-5017

2.CS.08

Ma-5010

x

x

Condicionament Ma-4013: Accés a
Ma-4013

2.CS.09

cala d´Or
Condicionament

x
Ma-4031:

Ma-4031

Servera-Ma-15

2.CS.10

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

2.CSC.01

x
Muro-

Santa Margalida
Condicionament

Ma-6100

x

3410 a Can Picafort Sud
Condicionament

2.CS.01

x

x

Son
x
x

x

x
x

x

x

D’altra banda el Pla Territorial de Mallorca preveu una sèrie de connectors paisatgístics
que permetin donar a l’illa uniformitat i connexió quant a la flora i la fauna de la mateixa.
Aquests connectors podran ésser locals, en forma de passos d’animals, o lineals, aquests
ja no són puntuals sinó que afectaran a zones més àmplies.
El primer tipus de connector va íntimament lligat a les carreteres, doncs en essència són
passos que permetin salvar a la fauna la barrera que suposa per a ells una obra lineal
d’aquestes característiques. El Pla Territorial preveu 4 connectors paisatgístics locals,
dos en la Ma.-13 i altres dos en la Ma.-15.
Quant als connectors paisatgístics lineals el Pla Territorial recull 14, encara que preveu
l’execució a curt termini de només un d’ells, el de Na Borges – Masies de Randa. Cal
tenir en compte que donada la naturalesa d’aquestes actuacions no són competència del
departament d'Obres Públiques, però si es tindran en compte per si obres contingudes en
les zones d'aquests connectors lineals donessin lloc a realitzar algun connector local.
Encara que això no queda recollit al Pla Territorial.
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A continuació es presenten dues taules en les quals es pot veure quals dels connectors
paisatgístics que s'esmenten al Pla Territorial travessen les actuacions programades en
aquest Pla Director i per tant deurien fer-se al mateix temps.
Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

1.AM.01

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via de
Cintura Palma Tram Oest

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista de
ponent: Palma-Palmanova

CP
3.1

CP CP
3.2 3.3

CP CP CP
3.4 3.5 3.6

CP CP CP CP CP CP CP CP
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Ampliació 1 carril Autopista
Llevant:Ma-19:
Tram
1.AM.03

Ma-19

Aeroport-S´Arenal

Ma-13

Central: Ma-13: Tram Ma-30Ma-3010

Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III:
Ma-13-Ma-11

1.DUP.01

Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram IV:
Duplicació calçada camí dels
reis, Ma-11-Ma-1040

1.DUP.03

Ma-30

Desdoblamient Ma-30: Tram I
i II: Ma-19-Ma-13

Ma-1040

Duplicació de calçada Ma1040. Connexió Ma-30-Nova
ronda Ajuntament Palma

Ampliació 1 carril Autopista
1.AM.04
1.AVU4C.01

1.DUP.04

x

x

Accessos a Palma: Enllaç
Peraires-Dique del Oeste amb
1.EA.01

Ma-1

autopista de Ponent (Ma-1)

1.EA.02

Ma-20

11

1.EA.03

Ma-20

Hugo, Ma-13

1.EA.04

Ma-20

20 amb Ma-3018

1.EA.05

Ma-20

amb Ma-15 i Ma-19

1.EA.06

Ma-13

(Marratxí)

Ma-13

autopista Inca Ma-13:Enllaç i
condicionament Ma-2111

Accessos a Palma: Accés MaAccessos a Palma: Accés Son
Accessos a Palma: Enllaç MaAccessos a Palma: Ma-20
Millora
Accés
1.EA.07

Accessos
a

Millora

Lloseta

enllaç

Ma-13
des

de

s'Arenal-

1.EA.08

Llucmajor Ma-6020 amb la
Ma-6014

1.EA.09

Ma-13

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon
Son Llaüd)

1.CC2C.02

Ma-20

Xarxa arterial de Palma: Via
de Cintura. Accés d'Es
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

CP
3.1

CP CP
3.2 3.3

CP CP CP
3.4 3.5 3.6

CP CP CP CP CP CP CP CP
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Molinar ( Ronda Llevant )
Variant de Petra Nord
x

1.VAR.01
1.VAR.02

x

Variant de Portocristo Tram I

1.VAR.03

x

Variant Muro

1.VAR.05

x

Variant d'Artá Nord

1.VAR.07

Ronda Nord d'Inca

1.VAR.08

x

Variant de Algaida Este

1.VAR.09

x

Variant de Llubí

1.VAR.10

x

Variant de Sencelles

1.VAR.11

x

Variant de Santa Eugènia

1.VAR.12

x

Variant de Sineu

1.VAR.13

Variant de Campanet

1.VAR.17
1.CPB.01

x

Variant de Son Servera Est

Ma-3340

x

Condicionament
Ma-3340:
Ariany-Santa Margalida

x

Condicionament
Ma-3431:
Carretera
interior
Badia
1.CPB.02

Ma-3431

d'Alcúdia Tram III

1.CPB.03

Ma-1140

Condicionament Ma-1140

x

1.CPB.04

Ma-2030

Condicionament Ma-2030

Ma-2040

Condicionament
Ma-2040
accés a Bunyola desde la Ma13

1.CPC.01

Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Inters. Esporles-Valldemossa

1.CPC.02

Ma-3440

Condicionament
Ma-3440:
Llubí-Santa Margalida

x

Ma-3430

Condicionament Ma-3430:Sa
Pobla-Muro

x

1.CPC.04

Ma-3433

Condicionament Ma-3433: Sa
Pobla-Ma-12 Tram II

1.CPC.05

Ma-4014

Condicionament
Ma-4014:
Portocristo-Ma-4010

Ma-3110

Condicionament
Ma-3110:
Sencelles / Algaida

x

Ma-5010

Condicionament
Algaida-Llucmajor

x

Ma-3220,

Condicionament Ma-3220 i
Ma-3210: Sant Joan-MontuïriMa-15

1.CPB.05

1.CPC.03

1.CPC.06
1.CPC.07

1.CPC.08

x

x

Ma-5010:
x

x

Ma-3210
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

1.CPC.09

Ma-6015

ACTUACIÓ FASE I

Condicionament

CP
3.1

Ma-2130

Condicionament Inca-SelvaCaimari Ma-2130

1.CPC.13

Ma-1120

Condicionament
Ma1120:Esporles a Ma-1110

1.CS.01

Ma-1030

Condicionament
S'Arracó-Sant Elm

1.CS.02

Ma-3040

Condicionament
Ma-3040:
Connexió Ma-3011-Ma-13

1.CS.03

Ma-1012

Condicionament
Capdellà-Peguera

1.CS.04

Ma-1015

Condicionament
1015:Palmanova-Calvià

1.CS.05

Ma-2112

Condicionament
Ma-2112:
Inca- Mancor de la Vall

x

Ma-

1.CS.07

Ma-6015

Condicionament
Ma-6015:
S'Estanyol-Circuit estratègic

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament Son ServeraPort Vell Ma-4032

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença-Ma13

Ma-3322

Condicionament
camí de Conies

1.CS.11

Ma-2031

Condicionament Camino Viejo
de Bunyola, sa Indioteriaenlace Garrovers Ma-2031

1.CS.12

Ma-5020

Condicionament
PorreresLlucmajor Ma-5020
Condicionament
Santanyí Ma-14

x

Ma-1012:

Ma-4022, Ma- Condicionament
Ma-4021,
4021
Ma-4022: Sant Llorenç-S'Illot

x
x
x
x

Manacorx

x

Felanitx-

1.CS.13

Ma-14

1.CS.14

Ma-4015

Condicionament Son Fortesa
Ma-4014

Ma-3300

Condicionament
Tram I

Ma-3431

Condicionament
Ma-3431:
Muro a carret.int. Bahía de
Alcudia

Ma-5100

Condicionament
Felanitx

1.CS.17

x

Ma-1030:

1.CS.06

1.CS.16

CP CP CP CP CP CP CP CP
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Ma-6015:

Llucmajor-Circuit estratègic

1.CPC.11

1.CS.15

CP CP CP
3.4 3.5 3.6

Condicionament Sa PoblaSineu: Ma-3501, Ma-3441,
Ma-3511

1.CPC.10

1.CS.10

CP CP
3.2 3.3

x
x

Sineu-Petra
x

x

Porreresx

x

Condicionament Manacor-Son
Carrió Ma-4021 hasta Ma1.CSC.01

Ma-4021

4022

1.CSC.02

Ma-3222

Condicionament
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

CP
3.1

CP CP
3.2 3.3

CP CP CP
3.4 3.5 3.6

CP CP CP CP CP CP CP CP
3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Sant Joan Ma-3222

Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

2.DUP.01

Ma-19

Prolongació autopista
Llucmajor-Campos

2.DUP.02

Ma-1

Duplicació de calçada PegueraAndratx

2.DUP.03

Ma-6014

Duplicació de calçada:S'ArenalCala Blava

Ma-15

Duplicació de calçada:ManacorSant Llorenç

2.DUP.05

Ma-1014

Duplicació de calçada polígon
Son Bugadellas

2.AM.01

Ma-13

Ampliació 1 carril autopista
central: Tram Ma-3010-Inca

2.DUP.04

x
x

x
x

Variant de Campos

2.VAR.03
Ma-12

Variant de Can Picafort

x

Variant d'Artá Sud

2.VAR.05

Variant d'Andratx Est

2.VAR.06

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

2.VAR.07

x

Variant de Calonge S´horta

2.VAR.08

Variant de Calonge Sud

2.VAR.09
Ma-6100

Variant d'es Llombards
Variant de Llucmajor Nord

2.VAR.11
Ma-6100

Variant de Ses Salines

x

Variant de Alcudia Nord

2.VAR.13
2.VAR.14

x

Variant de Manacor Oest

2.VAR.02

2.VAR.12

llevant:

Variant de Manacor Sud

2.VAR.01

2.VAR.10

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram I

2.CC2C.01

2.VAR.04

ACTUACIÓ FASE II

Ma-14

Variant de Cas Concos

x

Variant de Felanitx

2.VAR.15

Variant de Petra Sud

2.VAR.16

x
x

Variant de Porto Cristo. Tram II
2.VAR.17
Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç
de Son Gotleu
2.EA.01

Ma-20

2.CPB.01

Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE II

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Tram II

2.CPC.01
2.CPC.02
2.CPC.03
2.CPC.04

Condicionament
Felanitx-Portocolom

Ma-4010:

Ma-4010

Ma-6100:

Ma-6100

Condicionament
Santayí-Ses Salines

x
x

Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Inters.Pollença-Sa Calobra

Ma-6101

Condicionament Ma-6101: de Ma6030 a Ses Salines

Ma-1110, Ma- Condicionament
2.CPC.05

1130

2.CPC.06

Ma-3413

x
x

Ma-1110:

S'Esgleieta-Valldemossa
Condicionament Ma-3413: de Ma3410 a Can Picafort Sud

x

Condicionament Ma-3430: Muro2.CPC.07

Ma-3430

Santa Margalida

x

Condicionament Ma-6100: Ses
2.CS.01

Ma-6100

Salines-Colònia de Sant Jordi
Condicionament

2.CS.02

Ma-3230

Ma-3230:

x
de

Sant Joan a Ma-3220

x

Condicionament Ma-1014: Calviàpolígon Son Bugadellas
2.CS.03

Ma-1014
Condicionament
Palma-Puigpunyent

2.CS.04

Ma-1041

2.CS.05

Ma-3241

Ma-1041:
tram camí

dels Reis-Ma-1042
Condicionament

Ma-3241:

Costitx-Ma-3240
Condicionament Ma-3421:

x
Sa

2.CS.06

Ma-3421

Pobla Ma-13A

2.CS.07

Ma-5017

15-Ma-5010

Ma-4013

Condicionament Ma-4013: Accés
a cala d´Or

2.CS.09

Ma-4031

Condicionament Ma-4031: Son
Servera-Ma-15

2.CS.10

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

Condicionament Ma-5017: Ma-

2.CS.08

2.CSC.01
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4.5. VEGETACIÓ
El paisatge mallorquí esta poblat per milers d’espècies de les que més d’un centenar son
endèmiques.
Per damunt dels mil metres predomina la vegetació baixa, plena d’endemismes
mallorquins, com els coixinets de monja i plantes espinoses adaptades als forts vents.
Per davall dels mil metres creix l’encina (Quercum ilicis) es un arbre autòcton, que creixia
per tot arreu de l’illa, però l’avanç de l’home ha provocat la seva substitució pel pi. Així a
l’actualitat la majoria de les extensions son del pi (Pinus helepensis), que encara arriben a
les platges més bé conservades. Endemismes com el pa porcí i el llampúdol bord son
típics d’aquestes zones.
La resta de camps han estat vegetats per l’home, apareixent revestits d’ametlers, oliveres
i vinyes.
A les zones baixes els garrovers i les extensions de garriga mediterrània integrada pel
romaní, garballó, xiprell, lavanda i ullastre son els reis d’aquesta zona. A La franja litoral
les sabines amb les seves tortuoses formes es el principal representant vegetal.

4.6. FAUNA
El mostrari faunístic de l’illa engloba aus, mamífers, amfibis i rèptils.
Lògicament les aus son les més abundants, unes tres-centes especies diferents entre
rapaços, aus aquàtiques, passeriformes... Vint-i-dos son les especies de mamífers, tretze
de les quals corresponen a l’ordre dels quiròpters (rates penades). Existeixen dotze
especies de rèptils (sargantanes, serpents i tortugues) i quatre amfibis saps i granotes.
La fauna més diminuta, la dels invertebrats, està convenientment representada, així hi ha
tres mil espècies de coleòpters (escarabats) i setanta de llagosta.
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4.7. ASPECTES SOCIOECONÒMICS
4.7.1.

DEMOGRAFIA

Dinàmica demogràfica en el període 1996 – 2006
El tret més significatiu que s’observa en l’evolució de la població de Mallorca entre els
anys 1996 i 2006 és l’eleva’t ritme de creixement que es va donar, que va fer pujar la
població oficial a valors propers als 800.000 habitants. Tal i com es mostra en la figura 1,
els percentatges de creixement en aquest període es varen situar al voltant del 32% en el
cas de les Illes Balears, molt per sobre del creixement a nivell estatal (13%). D’aquesta
manera la població oficial de les Balears va assolir, a gener de 2006, un total d’ 1.001.062
habitants, dels quals la població de Mallorca, amb més de 790.000 residents, en va
suposar el 78,9%.

Variació absoluta de la població entre 1996 i 2006
Any
1996
2006
Var. 96/06

Espanya
39.669.394
44.708.964
12,7%

Illes Balears
760.379
1.001.062
31,7%

Mallorca
609.150
790.763
29,8%

Font: INE

Figura 1

En el cas concret de Mallorca, les majors taxes de creixement es varen donar entre els
anys 2001 i 2003, amb valors situats entre el 3,7% de 2001 i un màxim molt destacat del
4,1% l’any 2002. A partir d’aquest moment es va observar una lleugera ralentització dels
ritmes de creixement demogràfic, que varen situar la taxa al voltant de l’1,7% l’any 2006.
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Evolució de la població en el període 1996 - 2006
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677.014

702.122
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730.778
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Font: INE

Figura 2

Les causes que han propiciat aquest creixement demogràfic es troben sobretot en la forta
onada immigratòria que es va donar a partir de l’any 2000, que, si bé va tenir lloc de
manera general al conjunt de l’Estat, a les Balears va mostrar una especial incidència per
causa de la influència de dos grans fenòmens: per una part, l’increment dels fluxos de la
immigració residencial procedent de l’Europa central, i per l’altra, l’afluència de la
immigració econòmica procedent de països en vies de desenvolupament, atreta per la
demanda de mà d’obra que es va donar sobretot en el sectors de la construcció i dels
serveis. La superposició d’ambdós fluxos va fer que el percentatge de població
estrangera empadronada a les Balears l’any 2005 se situats en el 15,9%, el més elevat
en comparació de la resta de comunitats autònomes, i a força distància de la mitjana
estatal (8,5%).

MEMÒRIA AMBIENTAL

68

Evolució de la població empadronada per origen a Mallorca
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Font: IBAE

Figura 3

En el cas de Mallorca el nombre d’estrangers empadronats va créixer en més de 97.000
persones entre els anys 1996 i 2005, amb la qual cosa la població resident d’origen
estranger va superar les 120.000 persones. Els immigrants procedents de la Unió
Europea varen suposar el 38,9% dels estrangers, seguits de prop per l’Amèrica del Sud
(31,8%). Àfrica va suposar la procedència del 14,9% dels estrangers, seguida dels països
de l’Europa extracomunitària (7,8%) i Àsia (3,3%).
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Població estrangera per orígens a Mallorca, 2005

UE 25
38,9%
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7,8%
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14,9%

Font: IBAE

Figura 4

Aquesta evolució en els ritmes de creixement demogràfic ha tengut un efecte directe en
paràmetres com la natalitat, la mortalitat, la fecunditat o l’estructura de la població per
edats (figura 5).
Variació dels indicadors demogràfics a Mallorca, 1996 – 2005
Indicador
Taxa bruta de natalitat1
Taxa bruta de mortalitat2
Nombre de fills per dona
Població menor de 15 anys (%)
Població entre 15 i 45 anys (%)
Població entre 45 i 65 anys (%)
Població major de 65 anys (%)
Població major de 85 anys (%)
Índex de dependència3
Índex d'envelliment4
Índex de sobreenvelliment5

1996
10,04
9,27
1,27
16,70
46,10
22,00
15,30
1,50
47,25
64,02
10,00

2005
11,00
7,79
1,38*
15,10
47,60
23,10
14,20
1,70
41,32
69,50
11,78

1. Nascuts vius per cada 1.000 habitants.
2. Defuncions per cada 1.000 habitants.
3. Pes de la població dependent (< 15 anys + > 65 anys) sobre la població en edat de treballar.
4. Pes de la població major de 65 anys sobre la població menor de 20 anys.
5. Pes de la poblacó major de 85 anys sobre la població menor de 20 anys.
* Dades de 2004
Font: IBAE

Figura 5
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La variació que s’hi observa és sobretot un canvi de tendència respecte del progressiu
envelliment de la població detectat a mitjans dels anys 90, que ha suposat recuperar
l’evolució positiva de les taxes de natalitat (del 10‰ de 1996 a l’11‰ de 2005) i una
disminució considerable de la mortalitat (del 9,3‰ que es donava el 1996 al 7,8‰ de
2005). Aquest canvi de tendència s’ha d’atribuir també a la immigració, ja que ha suposat
incorporar forts contingents de població jove (entre 25 i 35 anys) que han produït un
rejoveniment de la piràmide d’edats, tal i com s’observa en l’increment del percentatge de
població entre 15 i 45 anys (del 46,1% el 1996 al 47,6% del 2005), o bé en la important
disminució de l’índex de dependència (del 47,5 de 1996 al 41,3 de 2005).
Distribució territorial de la població
La distribució del creixement
L’anàlisi de la distribució municipal del creixement demogràfic observat en el conjunt de
l’illa permet analitzar de quina manera l’increment poblacional s’ha repartit arreu del
territori mallorquí. En termes generals, s’observa com, si bé l’estructura territorial
d’aquesta distribució ha mantingut el tradicional pes de la població de Palma respecte a la
resta de municipis mallorquins, les majors taxes de creixement s’han desplaçat cap als
municipis de la part forana, ja sigui pel fet d’esser municipis situats dins l’entorn proper de
la capital, i que per tant esdevenen centres receptors de les emigracions residencials de
Ciutat, com per esser nuclis d’acollida de la immigració internacional tant residencial com
econòmica que ha arribat a l’illa, com seria el cas de municipis turístics com Calvià o
Andratx.
D’aquesta manera, en el decenni 1996 – 2005 només un municipi, Ariany, va presentar
creixements negatius. Per contra, el municipi amb un major creixement relatiu, Marratxí,
va assolir taxes d’increment de més del 80%. En conjunt un total de 17 municipis varen
assolir creixements superiors a la mitjana de Mallorca, i 45 varen mostrar taxes superiors
a la mitjana espanyola. En termes absoluts, si bé Palma va liderar el creixement
demogràfic, amb una variació de més de 70.000 nous residents, els municipis de
l’anomenada àrea metropolitana com Marratxí, Llucmajor i Calvià varen tenir increments
superiors als 10.000 nous residents.
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Variació de la població per municipis a Mallorca, 1996 - 2005
Municipi
Marratxí
Capdepera
Son Servera
Calvià
Alcúdia
Llucmajor
Puigpunyent
Santa Margalida
Ses Salines
Sant Llorenç des Cardassar
Santanyí
Sencelles
Fornalutx
Lloret de Vistalegre
Consell
Santa Eugènia
Binissalem
Illes Balears
Mallorca
Esporles
Inca
Bunyola
Andratx
Valldemossa
Alaró
Pollença
Algaida
Manacor
Palma de Mallorca
Campos
Sóller
Sineu
Deià
Maria de la Salut
Santa María del Camí
Felanitx
Sa Pobla
Costitx
Lloseta
Montuïri
Vilafranca de Bonany
Porreres
Búger
Estellencs
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Població 1996 Població 2006
16.180
6.321
6.872
28.748
10.284
20.474
1.084
6.789
3.009
5.282
7.702
1.896
507
818
2.172
1.033
4.885
760.379
609.150
3.507
21.129
4.332
8.098
1.511
3.840
12.945
3.461
30.018
304.250
6.735
10.515
2.568
583
1.763
4.394
14.123
10.213
824
4.544
2.190
2.190
4.217
926
354

29.742
11.074
10.951
45.284
16.176
31.381
1.631
10.204
4.502
7.738
11.172
2.743
717
1.149
3.045
1.439
6.475
1.001.062
790.763
4.546
27.301
5.574
10.410
1.930
4.869
16.398
4.339
37.165
375.048
8.296
12.847
3.133
708
2.141
5.323
16.948
12.122
976
5.375
2.576
2.573
4.848
1.063
399

Diferència
absoluta
06/96
13.562
4.753
4.079
16.536
5.892
10.907
547
3.415
1.493
2.456
3.470
847
210
331
873
406
1.590
240.683
181.613
1.039
6.172
1.242
2.312
419
1.029
3.453
878
7.147
70.798
1.561
2.332
565
125
378
929
2.825
1.909
152
831
386
383
631
137
45

Variació
relativa (%)
06/96
83,8%
75,2%
59,4%
57,5%
57,3%
53,3%
50,5%
50,3%
49,6%
46,5%
45,1%
44,7%
41,4%
40,5%
40,2%
39,3%
32,5%
31,7%
29,8%
29,6%
29,2%
28,7%
28,6%
27,7%
26,8%
26,7%
25,4%
23,8%
23,3%
23,2%
22,2%
22,0%
21,4%
21,4%
21,1%
20,0%
18,7%
18,4%
18,3%
17,6%
17,5%
15,0%
14,8%
12,7%
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Variació de la població per municipis a Mallorca, 1996 - 2005
Municipi
Artà
Espanya
Sant Joan
Campanet
Muro
Selva
Banyalbufar
Mancor de la Vall
Llubí
Petra
Escorca
Ariany

Població 1996 Població 2006
5.971
39.669.394
1.655
2.255
6.060
2.901
520
903
1.904
2.592
302
801

6.730
44.708.964
1.853
2.507
6.717
3.203
572
991
2.042
2.744
307
766

Diferència
absoluta
06/96
759
5.039.570
198
252
657
302
52
88
138
152
5
-35

Variació
relativa (%)
06/96
12,7%
12,7%
12,0%
11,2%
10,8%
10,4%
10,0%
9,7%
7,2%
5,9%
1,7%
-4,4%

Font: INE

Figura 6

L’anàlisi territorial del creixement demogràfic en termes absoluts reflecteix la situació
exposada fins ara, i permet fer una agrupació dels municipis en funció de la seva situació
(figura 7).
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Distribució del creixement demogràfic en termes absoluts, 1996 - 2006

Font: INE

Figura 7

En un primer gran grup s’hi troben els municipis de l’àrea metropolitana de Ciutat (Palma,
Calvià, Marratxí i Llucmajor), els quals presenten creixements absoluts superiors als
10.000 habitants. En un segon terme, amb creixements a l’entorn dels 5.000 nous
residents, s’hi situen els municipis de Manacor, Inca i Alcúdia. El tercer grup, amb
creixements d’entre els 1.500 i els 3.000 habitants, inclou pràcticament tots els municipis
litorals, a excepció dels ubicats a la Serra de Tramuntana, que, juntament amb els que es
troben al Pla i alguns municipis del Raiguer conformen el grup de municipis amb menors
creixements absoluts de Mallorca.
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Distribució del creixement demogràfic en termes relatius, 1996 - 2006

Font: INE

Figura 8

En qualsevol cas, la mateixa distribució en termes de variació relativa (figura 8) presenta
diferències destacables, que sobretot suavitzen la preponderància de Palma respecte a la
resta de nuclis i destaquen els creixements dels municipis més petits. S’observa com el
pes de Calvià, Llucmajor i Marratxí es manté en els llocs capdavanters, juntament amb
altres municipis de caire turístic com són Capdepera, Sant Llorenç i Son Servera a la
zona del Llevant, i Santa Margalida i Alcúdia a la badia d’Alcúdia. Es dibuixa, també, la
importància relativa dels municipis de la segona corona metropolitana, com Puigpunyent,
Esporles, Valldemossa, Bunyola, Santa Eugènia i Algaida, amb creixements d’entre el
15% i el 35%. A la cua s’hi troben els municipis del Pla més allunyats de la influència de
Palma i també els municipis més aïllats de la Serra, com Escorca, Estellencs o
Banyalbufar.

MEMÒRIA AMBIENTAL

75

Distribució de la població per lloc de naixement
Segons les dades de població per lloc de naixement per a l’any 2005 (figura 9), només un
42,9% de la població de Mallorca havia nascut al mateix municipi on residia. Un 15,7%
havia nascut en un altre municipi de les Balears, mentre que un 23,9% ho havia fet en
una altra comunitat autònoma i fins a un 17,5% a l’estranger. En comparació, l’any 1996
el percentatge de població que residia al seu municipi de naixement arribava al 49,3%,
mentre que la proporció de població nascuda a l’estranger amb prou feines va assolir el
6%. Paradoxalment, la proporció per a l’any 1996 de persones que havien nascut a un
altre municipi de les Balears (18,4%) o bé a una altra Comunitat Autònoma (26,2%) eren
molt superiors als mateixos percentatges de l’any 2005; sobretot per la redistribució de
pesos entre grups que va suposar l’increment generalitzat de població d’origen estranger;
però també pels moviments residencials de retorn de cap als municipis i comunitats
d’origen d’una part de la població.

Distribució de la població per lloc de naixement a Mallorca, 1996 – 2005
1996

2005
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Figura 9
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A nivell municipal, la composició segons lloc de naixement varia segons la situació de
cada municipi (figura 10). El percentatge de població estrangera va presentar una rang de
variació força important, amb un mínim del 4,4% que va tenir el municipi d’Escorca i el
màxim del 37,4% del municipi de Deià.
Distribució territorial de la població per lloc de naixement, 2005

Font: IBAE

Figura 10

Els municipis amb majors percentatges de població estrangera, a més del cas de Deià,
corresponen majoritàriament a municipis turístics. És el cas de Calvià (30%), Andratx
(29,6%), Sant Llorenç (27,4%), Alcúdia (26,4%), Santanyí (25,5%) o Capdepera (25,0%).
Amb percentatges entre el 20% i el 25% s’hi situen municipis com Fornalutx (24,8%), Ses
Salines (23,2%), Estellencs (22,3%), Santa Margalida (22,1%), Pollença (21,8%) i Son
Servera (20,2%). Al voltant de la mitjana de les Balears, s’hi troben municipis de major
dimensió, com Palma (16,9%), Llucmajor (17,7%), Manacor (15%) o Inca (14,7%). Pel
que fa a la resta de municipis, amb valors inferiors al 10% destaquen els municipis de
l’interior amb menor poder d’atracció migratòria, com són Vilafranca de Bonany (9,9%),
Llubí (9,9%), Petra (9,7%) o Ariany (8,9%). També cal destacar els casos de Santa Maria
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(7,8%) i Marratxí (6,3%), els quals presenten la menor presència relativa de població
estrangera malgrat que són municipis que tenen uns ritmes de creixement demogràfic
prou importants.

Pel que fa a la distribució de la població procedent d’altres municipis, destaquen amb
percentatges superiors al 30% els municipis de l’entorn de Palma, amb el cas de Marratxí
(57,3%) com a capdavanter. D’altres casos semblants són els de Bunyola (43,9%),
Banyalbufar (39,1%), Esporles (38,1%), Sencelles (37,7%), Santa Eugènia (34,5%),
Valldemossa (34,1%) i Llucmajor (33,4%).

La mobilitat residencial entre els municipis
En el període 1996 – 2005, segons les dades dels padrons municipals recopilades per
l’IBAE, un total de 147.065 persones varen canviar de municipi de residència a Mallorca,
fet que té una conseqüència directa sobre l’increment de l’anomenada mobilitat obligada,
ja que la major part d’aquests moviments es deuen més a canvis de llocs de residencial
que no a necessitats laborals. L’evolució temporal d’aquest fenomen palesa com els
canvis de residència entre municipis es varen incrementar un 10,7% anual de mitjana
entre 1996 i 2005, amb valors inicials (1996) al voltant dels 8.300 que varen evolucionar
cap als gairebé 20.000 que es varen donar l’any 2005 (figura 11).
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Canvis de residència entre municipis a Mallorca, 1996 - 2005
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Figura 11

Tal i com s’observa en la figura 12, la suma d’altes i baixes de residents amb destinació o
origen a altres municipis de Mallorca, per al període 1996 – 2005, va suposar un saldo
negatiu per a 18 municipis d’entre els que en destaca, en termes absoluts, el cas de
Palma, que va perdre prop de 23.000 residents. Així mateix es varen destacar també
municipis com Pollença (-881), Sa Pobla (-301), Manacor (-179) o Felanitx (-81). En l’altre
extrem, d’entre els municipis més receptors d’aquest tipus de migració en va destacar el
municipi de Marratxí, amb més de 10.000 nous residents en 10 anys, seguit per Llucmajor
(4.186), Inca (1.645) i Sóller (1.200).
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Canvis residencials (altes – baixes) entre municipis de Mallorca, 1996 - 2005

Font: IBAE

Figura 12

D’aquesta manera, el municipi de Palma ha esdevingut un clar emissor de població cap a
d’altres municipis de l’illa. En canvi, els municipis més propers a l’àrea d’influència de
Palma, com Marratxí i Llucmajor, o fins i tot Inca, són els principals receptors dels fluxos
migratoris interns.
En el cas concret de Palma, els municipis de la primera i segona corona metropolitana
varen esser receptors nets de la seva població emigrada. D’entre els municipis amb un
saldo migratori positiu net respecte de Palma (figura 13), destaquen els casos de Marratxí
i Llucmajor, que varen acumular gairebé 15.000 nous residents. En ordre d’importància
els varen seguir Calvià (1.015), Inca (868), Sóller (854), Binissalem (771) i Bunyola (768).
Es nota per tant de manera molt evident com l’efecte de proximitat respecte de la capital
ha estat un factor clau de sortida de la població urbana de cap als municipis propers, que
s’ha de lligar amb la demanda residencial directa, i també amb les majors o menors
dificultats d’accés a cada un dels pobles. En el cas contrari, són només 12 els municipis
que han tengut més baixes amb destinació a Palma que no altes procedents de la capital,
i d’aquests en destaquen molt especialment els que se situen al Llevant i a la zona de la
Badia d’Alcúdia, com són Felanitx (-89), Alcúdia (-94), Santanyí (-113), Pollença (-151),
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Son Servera (-179), Capdepera (-190) i Manacor (-345). Aquests municipis són els que
resten encara fora de l’òrbita de Palma, i per tant esdevenen poc atractius per part dels
habitants de Palma des d’un punt de vista residencial, per l’elevada distància respecte al
lloc de feina.
Municipis receptors nets de residents procedents de Palma, 1996 - 2005

Font: IBAE

Figura 13

Evolució de la densitat de població
La variació de la densitat de la població a Mallorca extreta a partir de les dades de les
entitats singulars de població procedents del nomenclàtor (IBAE), per al període 1998 –
2005, mostra com s’ha donat en termes generals un increment de la densitat de població
a tota l’illa, si bé amb més incidència sobre els pols demogràfics més grans.
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Figura 14
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Evolució de la densitat de població a Mallorca, 1998 - 2005

2005

La figura 14 representa la densitat de la població modelitzada a partir de les dades
demogràfiques de cada entitat singular de població, de manera que permeten comparar
quina ha estat la variació de la densitat en aquest període. El mapa de densitat de
població per a l’any 1998 situa els valors més elevats al voltant de la corona
metropolitana de Palma, que s’expandeix cap a Calvià i Llucmajor i arriba a Alcúdia a
través de l’eix del Raiguer. L’altre pol de densitat se situa a Manacor i la zona d’influència
de Llevant. En comparació, l’any 2005 manté la mateixa estructura però amb una
amplificació de les àrees de més densitat, sobretot en l’eix Palma – Inca i en l’ampliació
de l’àrea d’influència de l’eix del litoral de Llevant.
Variació de densitat de població a Mallorca, 1998 - 2005

Font: IBAE

Figura 15

La diferència de densitat entre 1998 i 2005 és el que mostra la figura 15. L’àrea
metropolitana de Palma queda prou ben definida, la influència de la qual s’estén gairebé
fins a Inca. La franja situada entre Artà i Ses Salines és la que ha tengut menors
creixements de densitat, amb valors inferiors als 10 hab/km². Aquesta franja suposa la
separació entre l’àrea d’influència de Palma i la de l’eix Manacor – costa de Llevant, que
també ha sofert un procés de densificació important.
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Població flotant i població resident
Evolució de la població flotant a Mallorca
Com a contrapunt a la foto fixa que ofereix la variable de població empadronada, cal tenir
en compte la importància de l’anomenada població flotant o població de fet, i més en un
territori turístic com és el cas de Mallorca, on la variació estacional d’aquesta població
flotant és molt acusada i suposa una problemàtica afegida a l’hora de dimensionar la
dotació d’infraestructures necessària per donar servici de manera suficient al conjunt de
la població.
Per aproximar un valor més o menys acurat d’aquesta població flotant s’ha partit de dues
variables fonamentals. Per un costat, amb dades d’ocupació turística procedents de la
Conselleria de Turisme s’ha calculat el nombre de places turístiques ocupades
mensualment, de manera que n’ha resultat, per a cada mes, el nombre mitjà diari de
turistes allotjats en l’oferta reglada.
Població resident, població turística i població flotant a Mallorca,
2000 – 2005
Població resident (padró)
2000
2001
2002
2003
2004
2005

677.014
702.122
730.778
753.584
758.822
777.821

P. resident + turistes
allotjats (valor màxim)
937.352
959.415
985.932
1.016.046
1.029.397
1.042.219

Població segons entrades i
sortides (valor màxim)
1.117.126
1.138.056
1.148.707
1.178.150
1.196.832
1.212.822

Font: Elaboració pròpia amb dades d’AENA, Autoritat Portuària, INESTUR i IBAE

Figura 16

La segona variable que s’ha tengut en compte ha estat la de les entrades i sortides de
viatgers a través de l’aeroport i dels ports de Mallorca, de manera que, tot partint d’un
valor de població inicial establert amb dades del padró, s’ha pogut calcular diàriament
quin ha estat el nombre de persones presents a l’illa, a partir del qual se n’ha extret una
mitjana mensual, que reflecteix el nombre més aproximat a la realitat demogràfica de
Mallorca, ja que inclou tant la població turística allotjada en oferta reglada com també la
població que s’allotja en habitatges particulars o en l’oferta turística no reglada; i també la
població no empadronada. Els valors màxims obtinguts de cada una d’aquestes variables
és el que reflecteix la figura 16.
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Les dades obtingudes amb aquesta metodologia indiquen un augment important de la
població total respecte de la població empadronada. Així, l’any 2005 es va arribar a una
punta màxima de 1.212.822 persones, que varen suposar una diferència de més de
430.000 persones respecte de la població empadronada.
Cal tenir en compte, a més, que la xifra de població flotant manté unes fortes variacions
estacionals per la seva correlació amb l’activitat turística. En el cas de la població flotant
calculada a partit de les entrades i sortides de passatgers s’observa com l’any 2005 la
diferència entre la població màxima, al mes d’agost (1.212.822 persones), i la població
mínima, al mes de desembre (787.909 persones) va esser de més de 400.000 persones.
Aquesta situació és la que reflecteix la figura 17, que palesa com aquest component
estacional manté el mateix patró any rere any.
Població flotant i població resident a Mallorca, 2000 - 2005
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Figura 17

Per altra banda, destaca també la diferència que s’observa entre la població allotjada a
l’oferta turística reglada i la població flotant calculada a partir de les entrades i sortides.
En aquest cas cal atribuir aquesta diferència a fenòmens com el del turisme residencial,
que suposa que una part de la demanda de caire turístic es canalitza cap a habitatges
permanents, segones residències i oferta turística no reglada.
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Distribució territorial de la població flotant
L’anàlisi de la distribució territorial de la població flotant s’ha aproximat a partir de dues
variables bàsiques: el nombre de places turístiques ocupades, tal i com s’ha fet per al
conjunt de l’illa, i la producció mensual de residus, que s’ha emprat com a sistema
indirecte de càlcul del repartiment arreu del territori de la població flotant calculada a partir
de les entrades i sortides per ports i aeroports.
En el primer cas, les dades analitzades recullen l’impacte de la població turística allotjada
en oferta reglada per a cada municipi, tenint en compte que s’ha considerat el nombre
mitjà de places turístiques ocupades durant el mes de major demanda a partir de les
dades d’ocupació hotelera en planta oberta publicades als anuaris estadístics de l’Institut
d’Estratègia Turística (INESTUR). En el segon cas, s’ha cercat en les dades de residus
una variable que correlacioni prou bé amb la població flotant, de manera que serveixi per
assignar a cada municipi la part proporcional del total de població flotant calculada per
Mallorca a partir dels valors de residus sòlids urbans que entren mensualment a la
incineradora de Son Reus. El mètode de càlcul ha estat el d’obtenir la proporció de
residus per persona que es produeixen de mitjana a Mallorca, dividint el nombre de
residus mensual per la població flotant. Tot seguit, s’ha dividit el nombre de residus
mensuals produïts per cada municipi per aquesta proporció, amb la qual cosa s’ha
obtingut un nombre equivalent de població flotant mensual per a cada municipi.

Distribució de la població flotant a Mallorca, 2005

Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
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Població resident
(padró)

P. resident + turistes
allotjats (valor màxim)

4.707
15.897
4.258
9.906
750
6.649
568
6.326
1.016
5.475
43.499
2.515
8.122
10.245
2.877
1.004
708

4.806
41.119
4.347
13.256
750
7.401
780
6.359
1.016
5.648
97.763
2.610
8.375
27.574
3.045
1.020
1.103

Població segons
producció de residus
(valor màxim)
4.136
64.086
3.633
22.657
642
8.372
533
5.559
893
7.618
148.462
2.210
12.541
33.889
2.528
859
2.700

Distribució de la població flotant a Mallorca, 2005

Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Lloret de Vistalegre
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç des
Cardassar
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria del Camí
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemosa
Vilafranca de Bonany

Població resident
(padró)

P. resident + turistes
allotjats (valor màxim)

293
4.457
386
16.566
698
26.504
1.134
5.295
2.030
29.891
35.908
980
2.118
28.237
2.594
6.610
375.773
2.707
15.987
4.597
1.513
11.767
1.847

293
4.536
503
22.305
798
26.540
1.172
5.295
2.056
40.199
49.270
980
2.124
28.245
2.662
22.307
416.483
2.717
22.846
4.679
1.619
11.806
1.847

Població segons
producció de residus
(valor màxim)
1.438
4.179
362
24.495
631
27.473
971
4.653
1.737
49.146
55.686
861
1.813
39.501
2.220
25.994
412.979
2.317
36.498
3.935
420
11.237
1.581

7.498
1.420
9.719
5.175
10.673
3.205
2.656
4.290
3.053
12.521
10.766
1.910
2.521

31.372
1.430
21.904
5.230
25.929
3.323
2.686
7.970
3.099
14.957
21.783
2.033
2.651

34.548
1.215
28.002
4.548
42.333
2.816
2.273
12.659
2.613
16.658
23.480
3.344
2.158

Font: Elaboració pròpia amb dades d’AENA, Autoritat Portuària, INESTUR, IBAE i Consell de Mallorca

Figura 18

MEMÒRIA AMBIENTAL

Els resultats d’aquestes anàlisis es presenten en la figura 18, on s’indica la població
resident i els valors màxims assolits tant de població turística com de població flotant
estimada. En primer terme cal observar com amb les dades de població flotant calculades
a partir de la producció de residus apareixen un gran nombre de municipis amb valors de
població flotant inferiors a la seva població empadronada, generalment als municipis de
l’interior amb poca presència turística. L’explicació a aquest fet cal trobar-la en les
diferents polítiques de gestió de residus de cada municipi, ja que molts dels municipis on
succeeix aquesta infravaloració apliquen polítiques per afavorir la recollida selectiva de
residus que redueixen de manera molt important els residus que finalment són tractats a
la incineradora, i per tant baixen la seva taxa de producció general.
En qualsevol cas, als municipis turístics els valors de població flotant són força coherents
amb la seva dinàmica, i, tot aplicant les precaucions necessàries en tractar-se d’una
estimació, poden servir per dimensionar el pes de la població flotant respecte a la
població empadronada.
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Pes de la població flotant als municipis de Mallorca, 2005

Font: Elaboració pròpia amb dades d’AENA, Autoritat Portuària, INESTUR, IBAE i Consell de Mallorca

Figura 19

La figura 19 representa el percentatge de població flotant, calculada a partir de la
producció de residus, sobre la població empadronada. S’observa com el pes de l’activitat
turística és el factor fonamental a l’hora d’explicar la presència de població no resident a
un determinat municipi, tot i que no és l’únic argument, com ho demostra el fet que el
major valor correspongui a Escorca, un municipi amb una afluència de caire turístic i d’oci
molt important que genera un volum de residus considerable, i que per tant es reflecteix
en la major presència de població flotant. Tot i això, destaquen els valors elevats de Sant
Llorenç, Alcúdia, Santanyí, Muro, Deià, Calvià o Capdepera, municipis la majoria molt
turístics o bé amb un pes molt important del turisme residencial (com seria el cas de
Deià). En aquesta mateixa línia hi destaquen també els casos de Pollença, Andratx o
Valldemossa, en els quals el pes de la població flotant sobre la població resident assoleix
valors màxims propers al 200%. Amb els valors més baixos s’hi situen, com a contrapès,
tots els municipis del centre de Mallorca i alguns de la Serra (Banyalbufar, Estellencs,
Puigpunyent, Esporles i Fornalutx)
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Tendència demogràfica previsible
A partir de les dades relatives a l’evolució dels patrons del moviment natural de la
població, de l’estructura per edats i del possible comportament de les migracions
internacionals es pot dur a terme una projecció del creixement demogràfic previst en els
propers anys.
Per al cas de les Balears, existeixen les projeccions realitzades per l’Institut Nacional
d’Estadística per al període 2002 – 2017, elaborades a partir de les dades de població
recollides en el Cens de Població i Habitatges de l’any 2001. Aquesta projecció es basa
en l’anomena’t “mètode de components”, el qual, partint d’un nombre inicial de població
resident i de l’observació evolutiva de les dades de mortalitat, fecunditat i migracions,
permet establir les pautes de creixement possibles en funció de determinats escenaris
evolutius de cada un d’aquests components.
L’aplicació d’aquest mètode en el cas de les Balears aporta dades de població fins a l’any
2017, basant-se en dos escenaris possibles: un primer escenari, en el qual es planteja un
manteniment a l’alça de les taxes d’immigració estrangera que hi ha hagut en els darrers
anys, cosa que suposaria un creixement de la població molt per sobre del que creixeria
partint únicament del seu dinamisme natural. En el cas del segon escenari, es planteja
una situació en la que la immigració estrangera presentaria un creixement molt més
moderat, cosa que suposaria també una situació de menys creixement.
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Evolució prevista de la població de les Balears, 2008 - 2017
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Figura 20

La figura 20 presenta la projecció de la població de les Balears en els dos escenaris
plantejats. En l’escenari de major creixement es preveu que la població empadronada pot
assolir, l’any 2017, un total d’1.185.474 residents.
En el cas de Mallorca, per mor de la inexistència de previsions oficials de projecció de la
població s’ha realitzat una aproximació al seu valor amb el programa informàtic DemProj,
dissenyat en el marc de l’anomena’t “Projecte POLICY” per donar suport a les polítiques
de planificació familiar a nivell internacional. Aquest mateix programa s’ha fet servir per a
projeccions demogràfiques en el cas de Menorca per part de l’Observatori Socioambiental
de Menorca (OBSAM), amb resultats prou satisfactoris.
El mètode de càlcul que empra el DemProj es basa, com ho fa l’INE, en l’anomena’t
mètode de components. Les variables necessàries per dur a terme les projeccions amb
aquest mètode són:
1)
2)
3)
4)
5)

Estructura de població per edats i sexe.
Índex sintètic de fecunditat (nombre de fills per dona).
Taxa de fecunditat per edats.
Esperança de vida en néixer.
Saldo migratori net per gènere i edats dels migrants.
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L’any de partida per a la projecció ha estat 2004, darrer any del qual s’han obtingut totes
les dades necessàries, a partir de la informació de l’Institut Balear d’Estadística (IBAE).
La projecció s’ha obtingut fins a l’any 2024, per avaluar les tendències possibles entre els
anys 2008 (elaboració del Pla de Carreteres), 2016 (any de la possible nova revisió del
Pla) i 2024 (vuit anys més després de la següent revisió).
Metodològicament, cal esmentar el fet que les variables relatives a l’índex de fecunditat i
a l’esperança de vida en néixer s’han calculat fins a l’any 2024 sobre la base dels
increments previstos per l’INE de les mateixes variables per al conjunt de l’Estat, partint
de les dades mitjanes observades a les Balears en el període 1995 – 2004. Aquesta
mateixa operació s’ha realitzat per al cas de les dades de migracions internacionals, a les
quals s’hi han aplicat els dos possibles escenaris també previstos per l’INE, en el primer
dels quals es preveu el manteniment d’una taxa d’immigració estrangera de les
característiques que s’ha donat en el període 1995 – 2000; mentre que en el segon
aquesta taxa es preveu molt més moderada. Pel que fa a la resta de variables, les quals
només s’han de consignar per a l’any de partida, s’han obtingut a partir de la mitjana dels
darrers deu anys, com a període de referència més proper a la situació actual.

Evolució prevista de la població de Mallorca, 2008 - 2024
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El resultat d’aquesta projecció es presenta en la figura 21. En l’escenari de major
creixement la població obtinguda per a l’any 2024 se situa en 886.915 residents a
Mallorca, mentre que en l’escenari de vigència del Pla de Carreteres objecte de revisió
(2008 – 2016) la població prevista arriba fins als 852.821 habitants, el que suposa un
creixement demogràfic proper al 10% en 8 anys. En l’escenari de menor creixement, l’any
2024 s’arriba a una població total de 833.727, que resultaria un 6% inferior a la projectada
a l’escenari 1.

4.7.2.

ECONOMIA

L’activitat econòmica i la seva evolució
El producte interior brut (PIB) de les Illes Balears va assolir el 2005 els 25.256,3 milions
d’euros, xifra que suposa un increment real del 4,8% respecte a 2004. Per contra, la
renda per càpita (o PIB per càpita) va ser de 25.759 euros el 2005, sols un 1,9% superior
a la de l’exercici anterior.
De la comparació per illes del valor afegit brut 1 es constata com és l’economia
mallorquina la que, amb diferència, té un pes major en termes de la seva participació en
la producció. De fet, a Mallorca es produeixen el 81,6% dels béns i serveis de tot
l’arxipèlag, mentre que les economies de Menorca i les Pitiüses representen el 7,8% i
10,6%, respectivament.

1

Les úniques dades disponibles a nivell insular són les que ofereix el Centre de Recerca Econòmica (UIB – Sa Nostra) i
fan referència al VAB no agrari.
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Distribució insular del VAB no agrari, 2005
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Font: Centre de Recerca Econòmica (UIB – Sa Nostra)

Figura 22

D’aquesta manera, l’evolució positiva de l’economia de l’arxipèlag en els darrers anys,
que ha suposat l’entrada en un procés de recuperació després d’un període de
creixement econòmic baix, s’explica per la millora en els ritmes de creixement de Mallorca
entre 2004 i 2005.
Evolució del VAB no agrari de Mallorca, 2002 - 2005
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Figura 23

En aquest sentit, segons les dades de VAB, l’economia mallorquina cresqué a taxes
reals2 del 2,3% entre 2004 i 2005, enfront de l’1,5% observat per a Menorca i les Pitiüses.
Taxes reals de creixement del VAB no agrari per illes, 2004 - 2005
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Font: Elaboració pròpia amb dades del Centre de Recerca Econòmica

Figura 24

Aquest major dinamisme es tradueix en la creació de nous llocs de feina. Efectivament,
les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social mostren com el nombre
d’afiliats ha anat augmentant al llarg dels darrers anys en consonància amb l’increment
del VAB, augment que fa de Mallorca una destinació atractiva des del punt de vista de la
immigració. De fet, s’observa com el nombre d’afiliats va créixer un 27,7% entre 1999 i
2005, passant dels 244.887 afiliats de 1999 als 312.763 de 2005. Al mateix temps, la
població experimenta un augment del 18,2% per al mateix període, de manera que la
creació de 67.876 llocs de treball ha anat acompanyada de l’arribada de 119.778
persones entre 1999 i 2005.

2

Taxes de creixement descomptat l’efecte de l’inflació.
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Evolució de la població i del nombre d’afiliats a Mallorca, 1999-2005
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Font: Elaboració pròpia amb dades anuals del mes de desembre de la Tresoreria General de la Seguretat Social

Figura 25

Del creixement de la producció conjuntament amb l’evolució de la població es determina
el nivell de renda per càpita. D’aquesta manera, tot i la millora en les taxes de creixement
real del VAB, el fort augment poblacional ha fet que l’evolució de la renda per càpita no
hagi seguit un comportament tan positiu, ja que ha retrocedit, en termes reals, un 0,2% de
2004 a 2005. Un reflex d’aquesta evolució és la pèrdua de posicions que ha sofert
Balears respecte a la resta de comunitats autònomes de l’Estat, passant de ser la
comunitat amb el valor més alt fa cinc anys, a situar-se a la quarta posició en el 2005 per
darrere de País Basc, Navarra i Madrid.
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Posició relativa de Balears a Espanya en termes de
renda per càpita, 2000 - 2005
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Figura 26

En qualsevol cas, en el context balear, Mallorca és l’illa que gaudeix dels majors nivells
de renda per càpita, superant en un 3,2% la mitjana de les Balears i situant-se a certa
distància de Menorca i les Pitiüses, que es posicionen en un 11,2% i 12,5%,
respectivament per sota de la mitjana de l’arxipèlag.
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Posició relativa de Mallorca a Balears en termes de renda per càpita, 2002 - 2005
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Figura 27

Distribució sectorial de l’activitat econòmica
La distribució del VAB entre els diferents sectors d’activitat a Mallorca posa de relleu una
estructura econòmica pròpia dels països més desenvolupats i que es caracteritza per la
intensa terciarització en detriment de les activitats més tradicionals com l’agricultura, que
va suposar, l’any 2005, només un 1,6% del PIB de les Balears. Per contra, les activitats
relacionades amb els serveis produïren el 82,3% del VAB no agrari de Mallorca, enfront
del 9,6% de la construcció i el 8,2% de les activitats industrials.
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Distribució sectorial del VAB no agrari a Mallorca, 2005
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Font: Centre de Recerca Econòmica (UIB – Sa Nostra)

Figura 28

Emperò si bé la distribució sectorial de la renda atorga als serveis el paper de principal
generador de riquesa, ha estat la construcció l’activitat que ha impulsat en major mesura
el creixement en els darrers anys. Basta comparar la seva evolució amb aquella
experimentada pel sector industrial i terciari per confirmar aquesta tendència que explica,
al mateix temps, el guany de pes relatiu de la construcció dins l’economia.
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Creixement interanual del VAB per sectors, 2002 – 2005
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Figura 29

Paral·lelament a l’evolució positiva de la construcció en creixement del VAB, en termes de
creació de llocs de treball és també el sector més dinàmic. Així, el nombre d’afiliats a la
construcció cresqué a una taxa de gairebé el 13%, mentre que el nombre total d’afiliats
ho feu al 8,3%, i per tant, a un ritme marcat pel creixement dels serveis (8,3%).

Creixement del nombre d’afiliats per sectors, 2004 - 2005
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Figura 30
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Indústria

A més, cal senyalar el paper de multiplicador de la construcció en termes laborals, en el
sentit que és una activitat fortament intensiva en mà d’obra. Aquesta situació és evident
si es compara el pes del sector en termes VAB (9,6%) amb el pes dels seus afiliats
(15,1%). Per contra, el sector serveis, tot i concentrar la majoria d’afiliats (77,3%)
demanda menys treball en relació amb la seva importància econòmica (81,6 %).

Distribució sectorial del nombre d’afiliats i
del VAB (2005)
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Figura 31

Distribució territorial de l’activitat econòmica
La macrocefàlia existent a Mallorca, que situa a Palma com a capçalera destacada en
termes demogràfics, es reprodueix, fins i tot en major mesura, en termes de distribució de
l’activitat econòmica mesurada partint d’un seguit d’indicadors d’àmbit municipal referents
al treball i a l’activitat econòmica en general.
Aquesta realitat s’il·lustra de manera clara a partir de l’índex d’activitat econòmica que
ofereix l’Anuari Econòmic de la Caixa de 2005, i que reflecteix la importància relativa del
conjunt de l’activitat econòmica d’un municipi respecte el total nacional3.

3

Aquest índex ve donat per les quotes de tarifa tributàries (IAE) corresponents al total de les activitats econòmicoempresarials (industrials, comercials i de serveis) i professionals. El valor de l’índex expressa aquesta importància de
l’activitat econòmica sobre una base nacional de 100.000 unitats equivalent al total de les esmentades quotes tributàries
empresarials i professionals.
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Índex d’activitat econòmica (2005)

Font: Anuari Econòmic de La Caixa

Figura 32

També en termes laborals s’observa la predominança de Palma i la seva àrea
metropolitana. Així, els treballadors afiliats a la capital representen el 59,8% del total, sent
aquest percentatge del 78,8% quan la unitat de referència és l’àrea metropolitana (Palma,
Marratxí, Calvià i Llucmajor). L’anàlisi des d’una òptica temporal posa de relleu que, si bé
el pes de l’àrea metropolitana el 2005 és el mateix que per a l’any 1999, es constata una
pèrdua de protagonisme de Palma i Calvià dins l’illa en favor de Llucmajor i Marratxí, que
han experimentats guanys en el seu pes del 44,5% i 20,6%, respectivament. Aquest
comportament s’explica a partir de les diferents taxes de creixement dels distints
municipis. En aquest sentit, si bé Palma veié incrementat el nombre de treballadors en un
23,3% i Calvià en un 17,1%, aquest percentatge fou notablement superior a Marratxí i
Llucmajor, que mostraren increments del 54,0% i 84,6%, respectivament.

MEMÒRIA AMBIENTAL

Distribució territorial del nombre d’afiliats a la Seguretat Social a Mallorca, 2005
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Figura 33

Per altra banda, Palma i Marratxí són els únics municipis on el seu percentatge d’afiliats
respecte el total de l’illa supera el seu pes en termes de població en edat de treballar. Així
les coses, a Ciutat, tot i que hi viu el 48,3% de la població entre 16 i 64 anys de tot
Mallorca, hi treballa gairebé el 60% d’afiliats. El percentatge d’afiliats en relació amb la
població en edat de treballar per a cada municipi subratlla les diferències entre municipis
en termes laborals i la forta concentració laboral de Palma i àrea metropolitana.
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Distribució del percentatge d’afiliats sobre la població entre 16 i 65 anys, 2005

Dades de desembre de 2005
Font: TGSS

Figura 34

D’aquesta manera, és l’àrea metropolitana de Palma la zona on el percentatge d’afiliats a
la seguretat social respecte la població en edat de treballar és major. Concretament, en el
terme municipal de Palma aquesta proporció ascendeix al 70%, mentre que a Marratxí
pren valors propers al 80%. Aquesta superioritat es fa encara més evident si es compara
amb la resta de municipis propers a Ciutat que, amb excepció feta de Santa Maria i
Consell, ostenten valors propers al 30% i que en alguns casos, com Sencelles i
Binissalem se situen en l’ordre del 22% i 28%, respectivament. Aquestes xifres vénen a
dir que el nombre de persones que tenen domicili i feina en un mateix municipi és menor,
en termes generals, en aquests pobles.
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Paral·lelament, cal esmentar que les capitals comarcals – Inca i Manacor – són nuclis on
s’observa una concentració laboral alta, d’acord amb el paper que exerceixen com a pols
d’atracció. Una atracció que no exerceixen en tanta mesura municipis com Montuïri, Deià,
o Escorca, que, tot i presentar percentatges d’afiliats en relació amb la població en edat
de treballar força alts, hi treballen un nombre petit de treballadors. Finalment, es constata
l’existència d’una sèrie de municipis allunyats de Palma amb uns valors de concentració
considerables com la zona de Migjorn (Campos, Santanyí i Felanitx) així com d’aquells
localitzats a la badia d’Alcúdia.
Caracterització econòmica i nivell de vida dels municipis
Les dades sectorials de treballadors afiliats a la Seguretat Social mostren una
heterogeneïtat entre municipis pel que fa a la seva estructura econòmica. D’aquesta
manera, si bé el sector terciari està fortament arrelat a tot Mallorca, algunes zones
denoten una major especialització en aquesta activitat, mentre que d’altres encara tenen
l’agricultura o la indústria com les que més treballadors ocupen. Aquestes disparitats en
termes d’estructura econòmica guarden sens dubte una relació amb el nivell de vida,
expressat com a ingressos familiars per càpita.

Afiliats a la Seguretat Social per municipis a Mallorca, 2004
Municipi
Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
Ariany
Artà
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvià
Campanet
Campos
Capdepera
Consell
Costitx
Deià
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
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Agricultura
28
105
51
76
53
61
7
65
17
74
116
36
208
82
39
10
16
8
34
5
282
8

Indústria
101
198
74
111
4
167
13
396
1
137
449
47
226
139
165
9
3
14
57
1
579
5

Construcció
264
817
208
633
34
515
10
416
88
194
1.543
174
514
648
201
48
20
101
299
14
1.383
22

Serveis
444
2.706
499
1.717
83
950
72
654
79
750
11.183
217
1.103
1.847
432
67
220
24
505
42
2.070
67

Total
837
3.826
832
2.537
174
1.693
102
1.531
185
1.155
13.291
474
2.051
2.716
837
134
259
147
895
62
4.314
102

Afiliats a la Seguretat Social per municipis a Mallorca, 2004
Municipi
Inca
Lloret
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor
Maria
Marratxí
Montuïri
Muro
Palma
Petra
Pollença
Porreres
Puigpunyent
Sa Pobla
Sant Joan
Sant Llorenç
Santa Eugènia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Sencelles
Ses Salines
Sineu
Sóller
Son Servera
Valldemossa
Vilafranca
Total

Agricultura
196
11
36
37
191
466
8
43
111
69
127
1.489
66
133
193
12
388
159
60
19
93
71
134
22
37
67
38
116
53
14
50
5.890

Indústria
1.927
14
572
46
506
1.885
24
29
1.160
37
168
8.601
130
312
220
15
302
40
163
6
189
201
167
111
23
69
185
135
59
11
129
20.332

Construcció
1.791
81
383
130
1.314
2.504
42
169
1.596
202
699
16.897
167
1.063
262
49
962
206
504
122
580
457
659
226
61
215
148
666
729
109
120
41.259

Dades corresponents al quart trimestre de 2004
Font: Tresoreria General de la Seguritat Social

Figura 35
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Serveis
4.581
70
388
171
5.710
7.480
49
162
13.707
367
1.091
143.555
303
2.248
536
187
1.260
593
819
250
1.862
844
1.684
292
243
427
294
1.780
2.038
272
192
219.186

Total
8.495
176
1.379
384
7.721
12.335
123
403
16.574
675
2.085
170.542
666
3.756
1.211
263
2.912
998
1.546
397
2.724
1.573
2.644
651
364
778
665
2.697
2.879
406
491
286.667

Agricultura
L’agricultura és una activitat que, tant en termes de participació dins el PIB (1,6%) com de
treballadors (2,1%), resulta minoritària. Això no obstant, continua sent un sector econòmic
relativament rellevant en alguns municipis del Pla i Migjorn de Mallorca, atès que en
termes de percentatge de treballadors afiliats se situa en valors que oscil·len entre el 9 i el
16%. Per contra, el sector primari té una presència residual en l’àrea de la badia de
Palma, amb valors del 2,5% a Llucmajor, el 0,9% a Palma i Calvià, i el 0,7% a Marratxí.
Distribució del nombre d’afiliats al sector primari, 2005

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Figura 36

Indústria
La indústria segueix el patró de localització tradicional a Mallorca, en el sentit que,
malgrat en termes absoluts l’àrea de Palma concentra un major nombre d’activitats
industrials, l’eix de desenvolupament industrial Inca – Manacor, continua sent la zona en
la qual el sector secundari gaudeix de major implantació.
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Així, a Inca la proporció d’afiliats al sector secundari va arribar al 23%, amb percentatges
superiors en els casos de Lloseta (41%), Binissalem (26%) i Consell (20%). En segon
terme es va situar el municipi de Manacor (15%), amb valors també elevats en els casos
de Vilafranca (26%), Petra (19%) i Porreres (18%). En comparació, a Palma els
treballadors afiliats a les activitats industrials sols representen un 5% del total.
Distribució del nombre d’afiliats al sector secundari, 2005

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social, 2005

Figura 37

Construcció
El mapa de distribució del nombre d’afiliats a la construcció respecte el total d’afiliats
mostra la forta especialització d’alguns municipis en aquesta activitat. Cal destacar la
zona compresa pels municipis del Raiguer i del nord de l’illa, com Alaró (31%), Escorca
(68%), Mancor (34%), Selva (34%), Campanet (36%), sa Pobla (33%), Muro (33%), Llubí
(34%) i Maria de la Salut (41%), on el pes de la construcció en termes laborals és
considerable, així com alguns municipis del pla i llevant de Mallorca, com Lloret (46%),
Costitx (36%), Montuïri (30%) o Felanitx (32%). A Palma, en canvi, aquesta proporció va
esser només del 10%.
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Distribució del nombre d’afiliats al sector de la construcció, 2005

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social, 2005

Figura 38

Serveis
El ponent de Mallorca, que inclou la meitat sud de la serra de Tramuntana i l’àrea
metropolitana de Palma, es configura com la zona on les activitats terciàries gaudeixen
d’un major arrelament, amb valors de percentatge d’afiliats al sector serveis respecte al
total del voltant del 65-70%, passant pel 74% de Llucmajor, i que prenen valors màxims
per a Palma (84%), Calvià (84%) i Marratxí (83%). Cal destacar, d’altra banda, els
municipis eminentment turístics com Alcúdia, Santa Margalida, Capdepera, Son Servera i
Santanyí, amb percentatges de l’ordre del 65-70%.
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Distribució del nombre d’afiliats al sector serveis, 2005

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social, 2005

Figura 39

Distribució del nivell de vida
L’indicador de renda familiar disponible per càpita a nivell municipal de l’Anuari Econòmic
de la Caixa (2005) és una estimació del nivell mitjà dels ingressos disponibles dels seus
habitants que aglutina aspectes estretament relacionats amb aquests, com les línies
telefòniques per habitant; línies RDSL i ADSL per habitant; proporció de població amb
estudis superiors sobre el total de la població; preu mitjà del metre quadrat de l’habitatge;
entre d’altres.
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Renda familiar disponible per habitant, 2005

Font: Anuari Econòmic de La Caixa (2005)

Figura 40

La distribució de la riquesa a Mallorca mostra com els municipis que ostenten un major
nivell d’ingressos són els situats al Ponent (Calvià i Andratx), aquells de la meitat sud de
la serra de tramuntana (Puigpunyent, Esporles, Valldemossa i Bunyola) així com
municipis com Marratxí i Sencelles. Aquests municipis són aquells que en l’apartat
anterior s’erigien com els més especialitzats en el sector terciari, mentre que, per contra,
els situats en l’interior de l’illa (Vilafranca, Inca, sa Pobla), són els que mostren els valors
més baixos de l’índex, els quals coincideixen amb els més especialitzats amb activitats
tradicionals i poc relacionades amb el sector serveis o amb el turisme. Igualment, cal
esmentar la situació de poblacions que, com Inca, poden haver experimentat un
creixement demogràfic superior al seu creixement econòmic.
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Creixement de la renda familiar disponible per habitant, 1998-2003

Font: Anuari Econòmic de La Caixa (2005)

Figura 41

De la variació de la renda familiar disponible en el període 1998-2003 es desprèn el fet
que entre els municipis que han gaudit de majors increments es troben els de la Badia de
Palma i Marratxí, caracteritzats per haver acollit un nombre considerable de persones que
abans vivien a Palma però que segueixen treballant a la capital. Aquest contingent humà
es caracteritza per tenir un poder adquisitiu mitjà – alt i per residir en habitatges
unifamiliars situats en nous centres residencials extensius.
L’activitat turística
Oferta turística
Segons dades de la Conselleria de Turisme, Mallorca presentava l’any 2005 un parc
d’allotjament turístic de 286.408 places, distribuïdes en 1.596 establiments, el que va
suposar el 67,7% de les places i el 60,9% dels establiments de les Balears. Aquesta
situació és el resultat d’un procés d’expansió de la capacitat d’allotjament experimentat al
llarg de les darreres dècades. D’aquesta manera, s’observa com entre 1985 i 2005, la
capacitat d’acollida ha augmentat en un 36,3%, tot i que, ja des de l’entrada en la dècada
dels 90, les taxes de creixement es moderen en comparació amb el fort increment
observat a finals dels vuitanta.
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Evolució de la capacitat d’allotjament turístic a Mallorca, 1985 - 2005
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Figura 42

La caracterització de l’oferta turística pel que fa a les tipologies d’allotjament, mostra com
els establiments hotelers, els apartaments i els hotels-apartament concentren el 93% del
total de l’oferta. En qualsevol cas, segueix sent l’hotel l’establiment característic de
Mallorca, ja que la seva capacitat representa el 52,4% de l’oferta total d’allotjament. En la
seva distribució per categories s’observa el predomini dels hotels de tres estrelles (60%
del total de places hoteleres), seguits dels de quatre estrelles (26,5%). Aquesta realitat
atorga a la planta hotelera mallorquina una categoria mitjana-alta. En comparació, en el
cas dels apartaments, les categories de tres claus (43,2%) i dues claus (37,8%) són les
majoritàries.

Tipologia de l’oferta d’allotjament turístic a Mallorca, 2005
Tipus
Apartament
Hotel
Hotel - Apartament
Altres tipologies
Total

Establiments
417
26,1%
557
34,9%
165
10,3%
457
28,6%
1.596
100,0%
Font: Conselleria de Turisme

Figura 43
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Places
50.695
17,7%
149.960
52,4%
67.048
23,4%
18.705
6,5%
286.408
100,0%

Cal posar de relleu que en els darrers anys s’ha anat observant una creixent tendència
per part dels turistes a allotjar-se en l’oferta extra-hotelera (no reglada), sigui en
habitatges propis, d’amics i familiars, o bé de lloguer. En aquest sentit, i segons dades de
la Conselleria de Turisme referides a les Balears, l’habitatge gratuït va representar un
22,9% del conjunt d’estades. Concretament, el nombre de turistes que feren l’estada en
cases d’amics o familiars s’incrementà fins a assolir el 5,6% de les pernoctacions a les
illes. Pel que fa al nombre de turistes allotjats en habitatges de la seva propietat, aquest
va representar, el 2005, un 11,3% del total. Si es fa referència als turistes allotjats en
habitatges llogats, aquests varen representar un 5,2% de les xifres globals, si bé, en
termes d’estades, varen assolir un 27,1%.
La distribució territorial de l’oferta d’allotjament reglat dibuixa la influència de tres grans
zones turístiques a Mallorca. Primerament destaca la conurbació turística que
representen els municipis d’Andratx, Calvià, Palma i Llucmajor i que suposa el 41,6% del
total de l’oferta mallorquina.
Distribució de les places d’allotjament turístic a Mallorca, 2005

Font: Conselleria de Turisme

Figura 44
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En segon terme se situa la zona de Llevant, entre Capdepera i Santanyí, on s’ubica el
27,2% del conjunt de places d’allotjament, i finalment destaca la zona de la badia
d’Alcúdia, que suposa el 19,6% del total. La resta de places (11,6%) es reparteixen entre
l’oferta dels municipis de la Serra, amb Sóller i Pollença com a enclavaments més
destacats, i els municipis de l’interior.
Demanda turística: evolució i caracterització
Pel costat de la demanda, el turisme ha experimentat una tendència positiva en el
període 2001 – 2005. L’any 2005 Mallorca va ser el destí d’un total de 8.802.155 turistes,
el que va suposar un increment del 2,4% respecte de l’any anterior i el 75,7% dels turistes
arribats a les Balears, la immensa majoria dels quals (97,6%) va arribar en avió.
Evolució del nombre de turistes arribats a Mallorca, 2001 – 2005
2001
2002
2003
2004
2005

Via aèria

Via marítima

Total

Variació

7.026.225
6.538.381
7.160.210
8.248.708
8.596.213

189.998
192.650
313.374
345.707
205.942

7.216.223
6.731.031
7.473.584
8.594.415
8.802.155

-6,7%
11,0%
15,0%
2,4%

Font: Conselleria de Turisme
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L’evolució positiva en l’arribada del nombre de viatgers representa un procés de
revifament després de la caiguda experimentada en el 2002. En aquest sentit, si es
parteix de les dades de nombre d’arribades i sortides de passatgers es posa de relleu
com, a partir de l’any 2002, el trànsit aeri ha augmentat, en termes mitjans, segons una
taxa anual del 6,17% i, per tant, a un ritme superior a la taxa d’increment mitjana per a tot
el període 1985-2005, en què ha estat del 4,64%. Amb tot, el 2005, a l’aeroport de Son
Sant Joan hi hagué un trànsit de passatgers que superà, amb els 21 milions de viatgers,
la xifra del 1985 en un 141%, en que no arribà als 9 milions.
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Trànsit aeri a l’aeroport de Son Sant Joan (1985-2005)
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Figura 46

Un aspecte que caracteritza la demanda turística a Mallorca ve reflectit en la sèrie
mensual de trànsit aeri (entrades més sortides) a l’aeroport de Son Sant Joan al llarg d’un
any. Així, l’evolució d’aquesta sèrie per a l’any 2005 posa de relleu la forta estacionalitat
de la demanda, ja que és durant el període maig – octubre quan té lloc el major nombre
d’arribades i sortides de turistes (71,3%), mentre que el 28,6% ho fa durant la resta de
l’any.
Trànsit aeri de passatgers 2005
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Aquest comportament en la demanda té una implicació directa sobre el mercat laboral, en
la mesura que s’observa com els majors increments d’afiliats a la Seguretat Social entre
desembre i juliol es produeixen al municipis on el turisme és la principal activitat
econòmica. D’aquesta manera, la xifra d’afiliats en temporada alta es dobla en relació
amb el mes de desembre per a Calvià, Santanyí, Sant Llorenç, Son Servera, Capdepera,
Santa Margalida, Muro, Alcúdia i Pollença. Per contra, en altres municipis, com Palma o
Manacor, on hi ha una oferta hotelera considerable, no es produeixen increments tan alts
en el nombre d’afiliats, fet que respon a una activitat econòmica més diversificada que no
depèn tant de l’època de l’any.
Creixement del nombre d’afiliats entre desembre i juliol de 2005

Font: Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

Figura 48

Pel que fa a la distribució de la demanda per nacionalitats, Alemanya és el principal
emissor del turisme a Mallorca. En aquest sentit, la recuperació d’aquest mercat va
permetre tancar l’any 2005 amb un increment respecte de l’any anterior, del 5,6% de
turistes d’aquesta nacionalitat, fins a assolir el 38% del total i el 46,8% dels turistes
estrangers. Tot seguit se situen els britànics (25,9%) i els espanyols (16%), mentre que la
resta de nacionalitats varen suposar un 18,8% del total de turistes arribats a l’illa.
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Turistes arribats a Mallorca segons nacionalitat, 2005
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Figura 49

Un altre aspecte que defineix la demanda turística és la despesa mitjana per turista, que,
segons les dades més recents d’Egatur (Encuesta de Gasto turístic – IET, 2005) referides
a les Balears, per 2005 va ser de 913,1 euros, xifra molt semblant a la de l’any 2004
(0,7% d’increment respecte del 2004). Contràriament, la despesa per turista i dia va
assolir els 89,6 euros, xifra que suposa un decrement del 2,3% respecte l’any anterior. En
qualsevol cas, tant la despesa mitjana per turista com la despesa per turista i dia superen,
en un 6,8% i un 4,8%, respectivament els valors observats per al conjunt de l’Estat (855,4
i 85,5 euros).
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4.8. PATRIMONI CULTURAL

En aquest apartat s’ha procedit a la realització de un inventari detallat, incloent totes les
dades conegudes, de tots els elements d’interès cultural presents a les distintes zones
d’actuació.
Per l’obtenció d’informació, s’han realitzat consultes al Departament de Patrimoni i
Identitat Cultural del Consell de Mallorca, que han facilitat la informació sol·licitada sobre
els bens d’interès cultural (BIC) i els jaciments arqueològics documentats de l’illa de
Mallorca.
A l’annex nº2 es presenta el llistat dels BIC declarats a Mallorca per municipis a l’empar
del Decret 2563/1966 de 10 de setembre. En quant als jaciments arqueològics segueix
l’ordre alfabètic dels municipis i les dades sobre arqueologia son completes des del
municipi d’Alaró fins al municipi de Puigpunyent. Des de Sant Llorenç fins al final de la
llista, el Consell de Mallorca no disposa de la informació informatitzada.
Així per la redacció de qualsevol projecte de carreteres s’ha de consultar la carta
arqueològica de Mallorca a les dependències del Servei de Patrimoni Històric.
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5. CLASIFICACIÓ D’ACTUACIONS PROGRAMADES DES DEL PUNT DE VISTA
AMBIENTAL.
En aquest apartat s’estudia si les diferents actuacions que recull el pla, tant les que es
van a portar a terme en fase I com les de fase II del programa de construcció, travessen
àrees de prevenció de riscos definides al Pla Territorial de Mallorca. És a dir si existeixen
punts d'aquestes actuacions que haurien de tenir-se en compte de manera especial a
l'hora d'estudiar cadascun dels projectes.
Existeixen 4 tipus d’àrees de prevenció:
¾
¾
¾
¾

Inundació
Esvallissament
Erosió
Incendis forestals.

A continuació es pot veure quals d'aquestes àrees afecten a cadascuna de les actuacions
d'aquest Pla Director.
Àrea de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I
Inundació Esvallissament

1.AM.01

Ma-20

Erosió

Incendis

x

x

x

x

Ampliació 1 carril. Via de Cintura
Palma Tram Oest

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista de ponent:
Palma-Palmanova

1.AM.03

Ma-19

Ampliació
1
Llevant:Ma-19:
S´Arenal

1.AM.04

carril
Tram

Ma-13

Ampliació 1 carril Autopista Central:
Ma-13: Tram Ma-30-Ma-3010

1.AVU4C.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13Ma-11

1.DUP.01

Ma-30

Prolongació
Ma-30:
Tram
IV:
Duplicació calçada camí dels reis, Ma11-Ma-1040

1.DUP.03

Ma-30

Desdoblamient Ma-30: Tram I i II: Ma19-Ma-13

1.DUP.04

Ma-1040

Duplicació
Connexió

Ma-1

Accessos a Palma: Enllaç PerairesDique del Oeste amb autopista de
Ponent (Ma-1)
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x
x

x

de calçada Ma-1040.
Ma-30-Nova
ronda

Ajuntament Palma
1.EA.01

x

Autopista
Aeroport-

x

x

Àrea de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I
Inundació Esvallissament

1.EA.02

Ma-20

Accessos a Palma: Accés Ma-11

1.EA.03

Ma-20

Accessos a Palma: Accés Son Hugo,
Ma-13

1.EA.04

Ma-20

Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb
Ma-3018

1.EA.05

Ma-20

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

1.EA.06

Ma-13

Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

1.EA.07

Ma-13

Accés a Lloseta des de autopista Inca
Ma-13:Enllaç i condicionament Ma2111

1.EA.08

Erosió

Incendis

Millora enllaç s'Arenal-Llucmajor Ma6020 amb la Ma-6014
x

1.EA.09

Ma-13

1.CC2C.02

Ma-20

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon Son Llaüd)
Xarxa

arterial

de

Palma:

Via

de

Cintura. Accés d'Es Molinar ( Ronda
Llevant )
1.VAR.01

Variant de Petra Nord

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

1.VAR.03

Variant de Portocristo Tram I

1.VAR.05

Variant Muro

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

1.VAR.10

Variant de Llubí

1.VAR.11

Variant de Sencelles

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

1.VAR.13

Variant de Sineu

1.VAR.17

Variant de Campanet

x
x
x
x
x
x

x
x

1.CPB.01

Ma-3340

Condicionament
Santa Margalida

1.CPB.02

Ma-3431

Condicionament Ma-3431: Carretera
interior Badia d'Alcúdia Tram III
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Ma-3340:

x

x

x

x

Ariany-

x

Àrea de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I
Inundació Esvallissament

1.CPB.03

Ma-1140

Condicionament Ma-1140

1.CPB.04

Ma-2030

Condicionament Ma-2030

1.CPB.05

Ma-2040

Condicionament Ma-2040
Bunyola desde la Ma-13

1.CPC.01

Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Esporles-Valldemossa

1.CPC.02

Ma-3440

Condicionament Ma-3440: Llubí-Santa
Margalida

1.CPC.03

Ma-3430

Condicionament Ma-3430:Sa PoblaMuro

1.CPC.04

Ma-3433

Condicionament Ma-3433: Sa PoblaMa-12 Tram II

1.CPC.05

Ma-4014

Condicionament Ma-4014: PortocristoMa-4010

1.CPC.06

Ma-3110

Condicionament Ma-3110: Sencelles /
Algaida

1.CPC.07

Ma-5010

Condicionament
Llucmajor

1.CPC.08

Ma-3220

Condicionament Ma-3220 i Ma-3210:
Sant Joan-Montuïri-Ma-15

Erosió

Incendis

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
accés

a
x

Inters.
x

x

x

Ma-5010:

x

Algaida-

x

x

x

x

x

Ma-3210
x
1.CPC.09

Ma-6015

Condicionament Ma-6015: LlucmajorCircuit estratègic

1.CPC.10

x

Condicionament Sa Pobla- Sineu: Ma3501, Ma-3441, Ma-3511

x
x

1.CPC.11

Ma-2130

Condicionament
Ma-2130

Inca-Selva-Caimari

1.CPC.13

Ma-1120

Condicionament Ma-1120:Esporles a
Ma-1110

x

x

x

1.CS.01

Ma-1030

Condicionament Ma-1030: S'ArracóSant Elm

X

x

x

x

x

1.CS.02

Ma-3040

Condicionament Ma-3040: Connexió
Ma-3011-Ma-13

1.CS.03

Ma-1012

Condicionament Ma-1012: CapdellàPeguera

x

x

x

x

Condicionament Ma-1015:PalmanovaCalvià

x

x

x

x

Condicionament
Mancor de la Vall

x

1.CS.04
Ma-1015
1.CS.05

Ma-2112

1.CS.06

Ma-4022,
4021

Ma- Condicionament Ma-4021, Ma-4022:
Sant Llorenç-S'Illot

1.CS.07

Ma-6015

Condicionament Ma-6015: S'EstanyolCircuit estratègic
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Ma-2112:

Inca-

x

x
x

Àrea de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I
Inundació Esvallissament

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament Son Servera-Port Vell
Ma-4032

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença-Ma-13

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament

1.CS.11

Ma-2031

de

Camino

de

Conies
Condicionament

Bunyola,
sa
Garrovers Ma-2031

Viejo

Incendis

x
x

Manacor-camí

Erosió

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indioteria-enlace
x

1.CS.12

Ma-5020

Condicionament
Ma-5020

Porreres-Llucmajor

1.CS.13

Ma-14

Condicionament Felanitx-Santanyí Ma14

1.CS.14

Ma-4015

Condicionament Son Fortesa Ma-4014

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament Sineu-Petra Tram I

1.CS.16

Ma-3431

Condicionament Ma-3431:
carret.int. Bahía de Alcudia

1.CS.17

Ma-5100

Condicionament Porreres-Felanitx

1.CSC.01

Ma-4021

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

1.CSC.02

Ma-3222

Condicionament Vilafranca-Sant Joan
Ma-3222

x
x
Muro a
x
x
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x

x
x

Área de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE II
Inundació Esvallissament

2.DUP.01

Ma-19

Prolongació
autopista
Llucmajor-Campos

2.DUP.02

Ma-1

Duplicació de calçada Peguera-

2.DUP.03

Ma-6014

Duplicació de
Cala Blava

calçada:S'Arenal-

2.DUP.04

Ma-15

Duplicació de
Sant Llorenç

calçada:Manacor-

2.DUP.05

Ma-1014

Duplicació de calçada polígon Son
Bugadellas

Ma-13

Ampliació 1 carril autopista central:
Tram Ma-3010-Inca

2.CC2C.01

x
x

x

x

Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram I

2.VAR.01

Variant de Manacor Sud

2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

2.VAR.03

Variant de Campos

Incendis

llevant:

Andratx

2.AM.01

Erosió

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
2.VAR.04

Ma-12

Variant de Can Picafort

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

x

x

x

x

x

x

x

x
x
2.VAR.10

Ma-6100

2.VAR.11
2.VAR.12

Variant d'es Llombards
Variant de Llucmajor Nord

Ma-6100

Variant de Ses Salines
x

2.VAR.13

Variant de Alcudia Nord
x

2.VAR.14

Ma-14

Variant de Cas Concos

2.VAR.15

Variant de Felanitx

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

2.VAR.17

Variant de Porto Cristo. Tram II

2.EA.01

Ma-20

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç de
Son Gotleu

MEMÒRIA AMBIENTAL

x

x

Área de prevenció de riscos que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE II
Inundació Esvallissament

2.CPB.01

2.CPC.01

Camí local

Ma-4010

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram II
Condicionament

Erosió

x

Ma-4010:

Felanitx-Portocolom
2.CPC.02

Ma-6100

2.CPC.03

Ma-10

Incendis

x

Condicionament Ma-6100: SantayíSes Salines
Condicionament

Ma-10:

Inters.Pollença-Sa Calobra
2.CPC.04

Ma-6101

2.CPC.05

Ma-1110,

x

x

x

x

Condicionament Ma-6101: de Ma6030 a Ses Salines
Ma- Condicionament

x

x

Ma-1110:

1130

S'Esgleieta-Valldemossa

2.CPC.06

Ma-3413

Condicionament Ma-3413: de Ma-

x

2.CPC.07

Ma-3430

Condicionament Ma-3430: Muro-

2.CS.01

Ma-6100

Condicionament

2.CS.02

Ma-3230

Condicionament Ma-3230: de Sant
Joan a Ma-3220

2.CS.03

Ma-1014

Condicionament Ma-1014: Calviàpolígon Son Bugadellas

2.CS.04

Ma-1041

Condicionament Ma-1041: PalmaPuigpunyent tram camí dels Reis-

2.CS.05

Ma-3241

2.CS.06

Ma-3421

x

x

3410 a Can Picafort Sud

x
x

Santa Margalida

x
Ma-6100:

Ses

Salines-Colònia de Sant Jordi

Ma-1042

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Condicionament Ma-3241: CostitxMa-3240
Condicionament

Ma-3421:

Sa

Pobla Ma-13A
2.CS.07

Ma-5017

2.CS.08

Ma-4013

2.CS.09

Ma-4031

x

Condicionament Ma-5017: Ma-15Ma-5010

x

Condicionament Ma-4013: Accés a
cala d´Or
Condicionament

Ma-4031:

Son

Servera-Ma-15
2.CS.10

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

2.CSC.01

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

x
x
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x

Tenint en compte la legislació s’han analitzat les actuacions programades establint-se per
a cadascuna d’elles la necessitat de realitzar una Avaluació d’Impacte ambiental o un
Estudi d’Afeccions Ambientals, segons es compleixin els condicionants establerts a la
Llei 11/2006 d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions estratègiques a les Illes
Balears.
També s’han analitzat les actuacions que passen per Llocs d’Interès Comunitari (LICs) –
(ZEPA) o zones especialment sensibles des del punt de vista ambiental (ANEI- ARIP). El
resultat d’aquests anàlisis es sintetitza en el quadre que s’adjunta.
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Ma-20

Ma-1

Ma-19

Ma-13

Ma-30

Ma-30

1.AM.01

1.AM.02

1.AM.03

1.AM.04

1.AVU4C.01

1.DUP.01

Ma-1040

Ma-1

Ma-20

Ma-20

Ma-20

Ma-20

Ma-13

Ma-13

1.DUP.04

1.EA.01

1.EA.02

1.EA.03

1.EA.04

1.EA.05

1.EA.06

1.EA.07
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Ma-30

1.DUP.03

1.DUP.02

CARRETERA

CLAU

Accés a Lloseta des de autopista Inca Ma13:Enllaç i condicionament Ma-2111

Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

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

Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb Ma3018

Accessos a Palma: Accés Son Hugo, Ma13

Accessos a Palma: Accés Ma-11

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

Duplicació de calçada Ma-1040. Connexió
Ma-30-Nova ronda Ajuntament Palma

Desdoblamient Ma-30: Tram I i II: Ma-19Ma-13

Prolongació Ma-30: Tram IV: Duplicació
calçada camí dels reis, Ma-11-Ma-1040

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13-Ma-11

Ampliació 1 carril Autopista Central: Ma13: Tram Ma-30-Ma-3010

Ampliació 1 carril Autopista Llevant:Ma-19:
Tram Aeroport-S´Arenal

Ampliació 1 carril autopista de ponent:
Palma-Palmanova

Ampliació 1 carril. Via de Cintura Palma
Tram Oest

ACTUACIÓN FASE I

6.600.000,00

2.200.000,00

25.960.000,00

11.000.000,00

16.500.000,00

6.600.000,00

9.900.000,00

3.850.000,00

50.820.000,00

9.900.000,00

21.120.000,00

33.330.000,00

24.200.000,00

27.500.000,00

16.500.000,00

0,70

7,70

1,80

3,20

10,10

5,00

6,40

5,00

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

d'enllaç

Nou accés d'autopista

Nou enllaç d'autopista

Remodelació
d'autopista

Nou accés d'autopista

Complementació enllaç
existent

Complementació enllaç
existent

Nou accés d'autopista

DUPLIC Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

DUPLIC Carretera
4
carrils
p/duplicació de calçada

DUPLIC Ronda
4
carrils
p/duplicació de calçada

C/4c NT Carretera de 4 carrils
de nou traçat

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

TIPUS D’ACTUACIÓ

X

X

X

X

X

X

X

X

NECESSITEN
AIA

ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES
LIC

ZEPA

Variant Muro

Variant d'Artá Nord

Ronda Nord d'Inca

Variant de Algaida Este

Variant de Llubí

Variant de Sencelles

Variant de Santa Eugènia

Variant de Sineu

Variant de Campanet

Condicionament Ma-3340: Ariany-Santa
Margalida

1.VAR.05

1.VAR.07

1.VAR.08

1.VAR.09

1.VAR.10

1.VAR.11

1.VAR.12

1.VAR.13

1.VAR.17

1.CPB.01
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Variant de Portocristo Tram I

1.VAR.03

Ma-3340

Variant de Son Servera Est

1.VAR.02

Xarxa arterial de Palma: Via de Cintura.
Accés d'Es Molinar ( Ronda Llevant )

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon Son Llaüd)

Variant de Petra Nord

Ma-20

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

ACTUACIÓN FASE I

1.VAR.01

Ma-13

1.EA.09

CARRETERA

1.CC2C.02

1.EA.08

CLAU

12.100.000,00

4.400.000,00

11.000.000,00

6.820.000,00

7.040.000,00

8.800.000,00

3.520.000,00

8.800.000,00

2.200.000,00

11.880.000,00

6.600.000,00

5.060.000,00

3.080.000,00

13.266.000,00

3.000.000,00

7.634.000,00

11,00

2,00

5,00

3,10

3,20

4,00

1,60

4,00

1,00

5,40

3,00

2,30

1,40

0,50

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

ACOND/I Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

C/2c NT Carretera de 2 carrils
de nou traçat

Nou ellanç autopista

Pas
superior
en
carretera convencional

TIPUS D’ACTUACIÓ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NECESSITEN
AIA

ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES
LIC

ZEPA

Ma-3431

Ma-1140

Ma-2030

Ma-2040

Ma-10

Ma-3440

Ma-3430

Ma-3433

Ma-4014

Ma-3110

Ma-5010

Ma-3220, Ma3210

Ma-6015

1.CPB.02

1.CPB.03

1.CPB.04

1.CPB.05

1.CPC.01

1.CPC.02

1.CPC.03

1.CPC.04

1.CPC.05

1.CPC.06

1.CPC.07

1.CPC.08

1.CPC.09
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1.CPC.10

CARRETERA

CLAU

Ma-2040

accés

a

Ma-3440:

Llubí-Santa

Ma-5010:

Algaida-

Ma-6015:

Llucmajor-

Condicionament Sa Pobla- Sineu: Ma3501, Ma-3441, Ma-3511

Condicionament
Circuit estratègic

Condicionament Ma-3220 i Ma-3210: Sant
Joan-Montuïri-Ma-15

Condicionament
Llucmajor

Condicionament Ma-3110: Sencelles /
Algaida

Condicionament Ma-4014: Portocristo-Ma4010

12 Tram II

Condicionament Ma-3433: Sa Pobla-Ma-

Condicionament Ma-3430:Sa Pobla-Muro

Margalida

Condicionament

Valldemossa

Condicionament Ma-10: Inters. Esporles-

Bunyola desde la Ma-13

Condicionament

Condicionament Ma-2030

Condicionament Ma-1140

Condicionament
Ma-3431:
Carretera
interior Badia d'Alcúdia Tram III

ACTUACIÓN FASE I

16.610.000,00

7.700.000,00

7.260.000,00

7.150.000,00

9.570.000,00

16.940.000,00

8.360.000,00

4.510.000,00

9.680.000,00

2.700.000,00

4.510.000,00

3.740.000,00

3.740.000,00

10.450.000,00

15,10

10,20

6,60

6,50

8,70

15,40

7,60

4,10

8,80

2,5

4,10

3,40

3,40

9,5

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

en

xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

RC

en

xarxa complementària

ACOND Condicionament

RC

en

xarxa complementària

ACOND Condicionament

RC

en

xarxa complementària

ACOND Condicionament

RC

ACOND Condicionament

carretera convencional
xarxa bàsica

ACOND/I Condicionament tipus I

xarxa bàsica

ACOND/I Condicionament tipus I
carretera convencional

ACOND/I Condicionament tipus I
carretera convencional
xarxa bàsica

xarxa bàsica

ACOND/I Condicionament tipus I
carretera convencional

TIPUS D’ACTUACIÓ

A Órgan
Ambiental

ANEI / ARIP

ANEI

ANEI

ANEI / ARIP

ES0000038

ES0000038

X

X

X
ES0000038

ZEPA

ES0000380

X

X
ES0000038

LIC

A Órgan

ANEI / ARIP

ARIP

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES

Ambiental

A Órgan
Ambiental

NECESSITEN
AIA

Ma-2130

Ma-1120

Ma-1030

Ma-3040

Ma-1012

Ma-1015

Ma-2112

Ma-4022, Ma4021

Ma-6015

Ma-4032

Ma-2201

Ma-3322

Ma-2031

Ma-5020

Ma-14

Ma-4015

1.CPC.11

1.CPC.13

1.CS.01

1.CS.02

1.CS.03

1.CS.04

1.CS.05

1.CS.06

1.CS.07

1.CS.08

1.CS.09

1.CS.10

1.CS.11

1.CS.12

1.CS.13

1.CS.14

MEMÒRIA AMBIENTAL

CARRETERA

CLAU

Capdellà-

Ma-1015:Palmanova-

Ma-1012:

Ma-6015:

S'Estanyol-

Condicionament Son Fortesa Ma-4014

Condicionament Felanitx-Santanyí Ma-14

Condicionament Porreres-Llucmajor Ma5020

Indioteria-enllaç Garrovers Ma-2031

Condicionament Cami Vell de Bunyola, sa

Condicionament Manacor-camí de Conies

Condicionament Pollença-Ma-13

Condicionament Son Servera-Port Vell
Ma-4032

Condicionament
Circuit estratègic

Condicionament Ma-4021, Ma-4022: Sant
Llorenç-S'Illot

de la Vall

Condicionament Ma-2112: Inca- Mancor

Calvià

Condicionament

Peguera

Condicionament

3011-Ma-13

Condicionament Ma-3040: Connexió Ma-

Elm

Condicionament Ma-1030: S'Arracó-Sant

Condicionament Ma-1120:Esporles a Ma1110

Condicionament Inca-Selva-Caimari Ma2130

ACTUACIÓN FASE I

3.300.000,00

8.360.000,00

6.600.000,00

3.850.000,00

13.200.000,00

3.700.000,00

3.300.000,00

2.640.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

4.620.000,00

7.700.000,00

3.080.000,00

3.300.000,00

2.640.000,00

5.500.000,00

4,10

14,30

11,20

3,10

14,70

6,40

4,80

3,50

8,80

4,00

5,80

5,00

2,80

4,90

4,90

5,00

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

xarxa secundària
xarxa secundària
xarxa secundària
xarxa secundària
xarxa secundària

xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

RS

ACOND Condicionament

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

RS

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

ACOND Condicionament
en
RC
xarxa complementària

TIPUS D’ACTUACIÓ

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

Ambiental

A Órgan

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

NECESSITEN
AIA

ANEI

ANEI

ANEI

ANEI

ANEI

ANEI

ANEI / ARIP

ANEI / ARIP

ANEI / ARIP

ANEI / ARIP

ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES

X
ES5310029

X
ES0000081

X
ES5310027

LIC

X
ES0000081

ES0000441

X

X
ES0000439

ES5310027

X
ES0000442

ZEPA

Ma-3300

Ma-3431

Ma-5100

Ma-4021

Ma-3222

1.CS.15

1.CS.16

1.CS.17

1.CSC.01

1.CSC.02
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CARRETERA

CLAU

Ma-3431:

Muro

a

Condicionament Vilafranca-Sant Joan Ma3222

4021 hasta Ma-4022

Condicionament Manacor-Son Carrió Ma-

Condicionament Porreres-Felanitx

carret.int. Bahía de Alcudia

Condicionament

Condicionament Sineu-Petra Tram I

ACTUACIÓN FASE I

5.500.000,00

4.400.000,00

8.700.000,00

3.520.000,00

3.080.000,00

5,30

7,60

11,10

4,50

4,00

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

xarxa secundària
xarxa secundària
xarxa
secundària
complementària

en

en

en

en

ACOND Condicionament
en
RSC
xarxa
secundària
complementària

RSC

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

RS

ACOND Condicionament

ACOND Condicionament
RS
xarxa secundària

TIPUS D’ACTUACIÓ

NECESSITEN
AIA

ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES
LIC

ZEPA

Variant d'Andratx Est

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

Variant de Calonge S´horta

Variant de Calonge Sud

2.VAR.06

2.VAR.07

2.VAR.08

2.VAR.09
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Variant d'Artá Sud

2.VAR.05

Variant de Can Picafort

2.VAR.04

Ma-12

Variant de Campos

Ampliació 1 carril autopista central: Tram Ma-3010Inca

2.VAR.03

Ma-13

2.AM.01

Duplicació de calçada polígon Son Bugadellas

Variant de Manacor Oest

Ma-1014

2.DUP.05

Duplicació de calçada:Manacor-Sant Llorenç

2.VAR.02

Ma-15

2.DUP.04

Duplicació de calçada:S'Arenal-Cala Blava

Variant de Manacor Sud

Ma-6014

2.DUP.03

Duplicació de calçada Peguera-Andratx

2.VAR.01

Ma-1

2.DUP.02

Prolongació autopista llevant: Llucmajor-Campos

Carretera interior Badia d'Alcúdia Tram I

Ma-19

2.DUP.01

ACTUACIÓN FASE II

2.CC2C.01

CARRETERA

CLAU

4.840.000,00

7.040.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

7.700.000,00

13.200.000,00

4.840.000,00

7.040.000,00

2.200.000,00

46.970.000,00

3.300.000,00

15.180.000,00

5.940.000,00

37.400.000,00

30.360.000,00

2,20

3,20

3,50

3,50

3,50

3,50

6,00

2,20

3,20

1,00

12,20

1,00

4,60

1,80

5,30

9,20

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

en

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

C/2c NT Carretera de 2 carrils de
nou traçat

AMPLC/1c Ampliació 1 carril
autopista existent

DUPLIC Duplicació de calçada
polígon Son Bugadellas

DUPLIC Carretera de 4 carrils
p/duplicació de calçada

DUPLIC Carretera de 4 carrils
p/duplicació de calçada

DUPLIC Carretera
4
carrils
p/duplicació de calçada

DUPLIC Carretera de 4 carrils
p/duplicació de calçada

TIPUS D'ACTUACIÓ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NECESSITEN
AIA

ANEI

AAPI / ARIP

ANEI

ARIP

ARIP

ANEI

ANEI / ARIP

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES

X
ES0000038

X
ES0000038

X
ES0000038

X
ES0000038

X
ES0000081

X

ZEPA

ES0000081

LIC

Variant de Petra Sud

Variant de Porto Cristo. Tram II

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç de Son Gotleu

Ma-20

Camí local

Ma-4010

Ma-6100

Ma-10

Ma-6101

2.VAR.16

2.VAR.17

2.EA.01

2.CPB.01

2.CPC.01

2.CPC.02

2.CPC.03

2.CPC.04

8.690.000,00

2.CPC.05 Ma-1110, Ma- Condicionament Ma-1110: S'Esgleieta-Valldemossa
1130
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9.570.000,00

33.660.000,00

7.920.000,00

12.760.000,00

3.190.000,00

6.600.000,00

5.500.000,00

3.960.000,00

4.620.000,00

4.400.000,00

2.640.000,00

5.500.000,00

4.400.000,00

4.400.000,00

7,90

8,70

30,60

7,20

11,60

2,90

2,5

1,80

2,1

2,00

1,20

2,50

2,00

2,00

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

Condicionament Ma-6101: de Ma-6030 a Ses
Salines

Condicionament Ma-10: Inters.Pollença-Sa Calobra

Condicionament Ma-6100: Santayí-Ses Salines

Condicionament Ma-4010: Felanitx-Portocolom

d'Alcúdia Tram II

Condicionament camí local: Carretera interior Badia

Variant de Felanitx

2.VAR.15

Variant de Cas Concos

2.VAR.14

Ma-14

Variant de Alcudia Nord

2.VAR.13

Variant de Ses Salines

Ma-6100

2.VAR.12

Variant d'es Llombards

Variant de Llucmajor Nord

Ma-6100

2.VAR.10

ACTUACIÓN FASE II

2.VAR.11

CARRETERA

CLAU

Nou enllaç d'autopista

Variant de 2 carrils

Variant de 2 carrils

Variant de 2 carrils

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

carrils de nou traçat

Ronda / variant de 2

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

complementària

ACOND RC Condicionament en xarxa

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

carretera
convencional
xarxa bàsica

ACOND/I Condicionament tipus I

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

VAR/2c

carrils de nou traçat

TIPUS D'ACTUACIÓ

A Órgan

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

X

X

X

X

X

X

X

X

NECESSITEN
AIA

ANEI

AAPI / ARIP /
ANEI

ARIP / ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES

X
ES0000037

X
ES5310091
ES5310027
ES0000073
ES5310088

LIC

X

X
ES0000037

X
ES5310027
ES0000073

ZEPA

Ma-3413

Ma-3430

Ma-6100

Ma-3230

Ma-1014

Ma-1041

Ma-3241

Ma-3421

Ma-5017

Ma-4013

Ma-4031

Ma-3331

Ma-2020

Ma-1022

2.CPC.06

2.CPC.07

2.CS.01

2.CS.02

2.CS.03

2.CS.04

2.CS.05

2.CS.06

2.CS.07

2.CS.08

2.CS.09

2.CS.10

2.CS.11

2.CSC.01

ACTUACIÓN FASE II

Ma-1014:

Calvià-polígon

Son

Condicionament Ma-1022

Condicionamient Ma-2020

Condicionament Ma-3331

Condicionament Ma-4031: Son Servera-Ma-15

Condicionament Ma-4013: Accés a cala d´Or

Condicionament Ma-5017: Ma-15-Ma-5010

Condicionament Ma-3421: Sa Pobla Ma-13A

Condicionament Ma-3241: Costitx-Ma-3240

Condicionament Ma-1041: Palma-Puigpunyent tram
camí dels Reis-Ma-1042

Condicionament
Bugadellas

Condicionament Ma-3230: de Sant Joan a Ma-3220

Condicionament Ma-6100: Ses Salines-Colònia de
Sant Jordi

Condicionament Ma-3430: Muro-Santa Margalida

Condicionament Ma-3413: de Ma-3410 a Can
Picafort Sud
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CARRETERA

CLAU

1.617.000,00

4.081.000,00

6.006.000,00

4.620.000,00

2.926.000,00

5.852.000,00

2.079.000,00

1.540.000,00

3.157.000,00

1.155.000,00

770.000,00

4.543.000,00

3.850.000,00

3.850.000,00

2,10

5,30

7,80

6,00

3,80

7,60

2,70

2,00

4,10

1,50

1,00

5,90

4,20

3,50

PRESSUPOST LONGITUD
ESTIMAT (€)
(km)

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa

secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa

secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa

secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

ACOND RS Condicionament en xarxa
secundària

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

ACOND RC Condicionament en xarxa
complementària

TIPUS D'ACTUACIÓ

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

A Órgan
Ambiental

Ambiental

NECESSITEN
AIA

ARIP

ANEI / ARIP

ANEI

ARIP / ANEI

AAPI / ARIP /
ANEI

ARIP

ARIP / ANEI

TRAVESSEN
ZONES
PROTEGIDES

X
ES5310029
ES0000227

X
ES5310101

X
ES0000228

LIC

X
ES0000227

X
ES0000228

ES0000439
ES0000440
ES0000378

ZEPA

6. ESTUDI DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS.

Al apartat anterior s’han comprovat quines actuacions de les que es van a portar a terme
afecten a hàbitats de les directives 92/43/CE, 79/409/CE i LECO.
El tipus d’afecció variarà depenent de cada actuació. Per tot això distingim entre:
-

actuacions que comporten noves infraestructures
condicionaments sobre carreteres ja existents.

Per altra banda per poder distingir els possibles impactes que es pugen produir, es
necessari:
-

conèixer el tipus de treballs que es van a executar
les característiques principals de les àrees protegides que van esser
afectades.

6.1. ACTUACIONS DE NOU TRAÇAT

Dins de totes les actuacions que es contemplen a la present revisió del PDSCMa, les de
nou traçat son les mes complexes. Els treballs que es duran a terme seran:








Treballs previs
Moviment de terres
Drenatge
Ferms
Senyalització i abalisament.
Serveis afectats
Obres complementàries

Per la seva característica de nova construcció i quant aquestes travessen o es troben
pròximes a hàbitats protegits, s’ha pogut veure a l’apartat anterior que el projecte
d’aquestes obres tindrà que esser sotmès a Avaluació d’Impacte Ambiental. En aquesta
avaluació es plantegen alternatives a una escala topogràfica adequada per poder avaluar
amb major grau de precisió els possibles impactes i d’aquesta manera aplicar les
mesures correctores adients.

MEMÒRIA AMBIENTAL

A.135

A continuació es descriuen breument aquestos treballs, explicant en que consisteix
cadascú d’ells indicant la maquinària a utilitzar en cada cas.

6.1.1.

TRABALLS PREVIS.

Els treballs previs constitueixen la primera fase de qualsevol obra. El primer que es
realitza es el replanteig topogràfic de tota l’obra, estant necessari un equip de topògrafs.
A continuació es realitzen treballs de neteja i esbrosada. Aquestos treballs consisteixen
en deixar la zona d’obres lliure de obstacles per que pugen entrar les màquines a realitzar
el moviment de terres.
Dins dels treballs de neteja i esbrossada es troben la retirada i/o demolició de tots els
elements existents a la zona i que no son necessaris per les obres.
La maquinaria utilitzada en aquest tipus de treballs es:






6.1.2.

Retroexcavadora
Pala carregadora
Camió cisterna i camió grua
Motoserra
Martells neumàtics

MOVIMENT DE TERRES.

En segon lloc es realitzaran els treballs de moviment de terres que es portaran a terme
durant bona part de l’execució de l’obra solapant-se amb altres activitats de la mateixa.
Els moviments de terres comporten tant el terraplenat com l’excavació, es a dir, engloben
les operacions de moviment de material des de les zones de préstec, la seva col·locació a
l’obra i la retirada del material sobrant a abocador.
La maquinaria utilitzada en aquest tipus de treballs sol ser:



Pala carregadora
Camió cisterna i camió grua
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6.1.3.

Motonivelladora
Retroexcavadores i excavadores sobre orugues.

DRENATGE.

Al capítol de drenatge es realitzen tots els treballs necessaris per canalitzar tot el aigua
que porta la nova variant. Dona continuïtat i eixida al aigua de pluja que cau sobre la
pròpia calçada gràcies al drenatge longitudinal i al aigua de les distintes conques
interceptades per el traçat mitjançant el drenatge transversal.
La maquinaria utilitzada en aquest tipus de treballs es:

6.1.4.






Retroexcavadora
Pala carregadora
Camió cisterna i camió grua
Rulo vibrant




Camió formigonera
Grua autopropulsada

FERMS

Dins d’aquest apartat es porta a terme l’estessa de les diferents capes de mescla
bituminosa a la plataforma.
La maquinaria utilitzada es:








Camió cisterna
Rulo vibratori
Pala carregadora
Piconadora autopropulsada
Estenedora per a paviments
Bituminadora automotriu
Agranadora autopropulsada
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6.1.5.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT.

Els treballs de senyalització i abalisament es realitzen una vegada col·locades totes les
capes de ferm i consisteixen en la col·locació de la senyalització vertical i pintat de la
senyalització horitzontal, així com l’instal·lació de les fites i defenses de la carretera.
La maquinaria utilitzada es:

6.1.6.










Màquina pel pintat de marques vials
Furgoneta
Retroexcavadora
Compressor portàtil
Grua autopropulsada
Vibrador intern de formigó
Camió cisterna i camió grua
Màquina per clavar muntants



Grup electrogen

SERVEIS AFECTATS

Es realitzaran tots aquells treballs per donar continuïtat a tots els serveis que degut al
creuament amb el traçat de la carretera necessiten esser desviats.
La maquinaria utilitzada serà:


Telefònica
o
Camió
o
Compressor portàtil
o
Grua autopropulsada
o
Vibrador intern de formigó



Abastament i sanejament
o
Camió i camió grua
o
o
o
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Excavadora-carregadora
Retroexcavadora
Grua autopropulsada

A.138



Xarxa elèctrica
o
Excavadora-carregadora
o
Retroexcavadora
o
Grua autopropulsada
o
Compressor portàtil
o
Grua autopropulsada
o
Vibrador intern de formigó
o
Camió cisterna i camió grua
o
Rulo vibrant

6.1.7. ÀREES DE LA XARXA NATURA 2000 AFECTADES PER LES ACTUACIONS
DE NOU TRAÇAT DE LA FASE 1.

A la fase 1 les actuacions previstes que impliquen la construcció de noves
infraestructures afecten las següents àrees de protecció. Hi ha que fer constar que en tots
els casos la carretera discorreix prop de aquestes àrees sense travessar cap d’elles.
S’enumeren a continuació les zones de LIC i ZEPA afectades per les actuacions previstes
a la fase 1:



ES0000037 Es Trenc-Salobrar de Campos (LIC i ZEPA).
ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc(LIC, ZEPA).
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ES0000037 Es Trenc-Salobrar de Campos (LIC i ZEPA)

La zona de Es Trenc-Salobrar de Campos és un dels espais naturals més rellevants de
les illes Balears. L'actual zona humida es situa sobre uns sediments terciaris d’origen tant
terrestre com marí d’un gruix molt important, que van ser recoberts per altres sediments
de sorres i llims més moderns, del quaternari. Aquesta depressió inundada pel mar fou
tancada per l'actual cordó dunar. Després de quedar aïllada, aquesta depressió va sofrir
un procés de colmatació que donà lloc a una zona humida per aportaments d’escorrentia,
pluvials o per infiltracions marines, que van conduir a la formació actual.
La qualitat paisatgística del lloc és molt elevada en coincidir-hi diversos tipus d’hàbitats en
una zona litoral molt ben conservada. En una superfície petita es troben salicornials,
amplis espais d’aigües salobres lliures en estat natural o inclosos en una explotació
salinera activa, una pineda mediterrània instal·lada sobre una llarga faixa de dunes litorals
fixes, i un sistema dunar i platja amb una grau de conservació molt bo en l’àmbit balear.
El bosc mediterrani, situat sobre un cordó dunar fix, té una elevada presència de savines
(Junipherus phoenicea varietat licya), que en algunes zones formen petits bosquets. El
substrat de la pineda el constitueix una comunitat de matollar mediterrani molt
característica. En l’ample platja i primer tram del cordó de dunes s’instal·la una comunitat
vegetal de platja i dunar encara ben conservada. Aquesta varietat de hàbitats limítrofs
amb cultius de secà i zones de guaret i pastures, donen lloc que aquí es trobi una
elevada biodiversitat. A més de la flora i fauna existent, aquest lloc, per les seves
característiques i ubicació en el con sud de Mallorca, té una extraordinària importància
durant els passos migratoris de les aus, tant en el primaveral com en el tardorenc.
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Aquesta zona presenta, en general, un estat de conservació bo. Puntualment existeixen
problemes derivats, d’una banda, de l’ús turístic intensiu de la platja, que ha afectat a les
comunitats psamófilas i a la primera línia de dunes, i per una altra de possibles activitats
de l'empresa salinera que se situa en aquest lloc. A més cal constatar que la zona és molt
accessible en tot el seu perímetre i que, durant el període estival, el trànsit de persones i
vehicles és elevat. En la perifèria d'aquest espai existeix un increment important
d'instal·lacions residencials i turístiques i, en l’actualitat, existeixen nous projectes
d’incrementar les mateixes, la qual cosa repercutirà negativament en la qualitat
ambiental. El risc d’incendi forestal en la pineda litoral durant l’estiu és molt elevat.

ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc(LIC, ZEPA)

Aquest lloc forma part del clima mediterrani mesotèrmic semiàrid, amb una temperatura
mitja anual de 17ºC i una pluviositat mitjana de 450 mm. Per tant, es tracta d’una de les
zones més temperades i seques de Mallorca i amb una major insolació, tan sols
superades pel con sud de Mallorca, encara més càlid i sec.
La costa sud de Mallorca és un gran altiplà calcari, rocós, que limita amb el mar
mitjançant penya-segats rectilinis i abruptes. Es tracta de la gran plataforma
Vindoboniana, de materials calcaris i margosos, dipositats durant el Terciari i que no han
estat sotmesos a les violentes orogènesis de la serra de Tramuntana i de les serres de
Llevant. Fa alguns milions d’anys aquestes terres eren baixos fons d’un mar situat entre
dues illes que ara conformen les esmentades serres mallorquines, on creixien esculls
coral·lins. Restes fòssils d'aquests coralls es troben en la vora occidental de cala Pi. Els
sòls d’aquesta plataforma, en el terme municipal de Llucmajor, són, per regla general,
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argiles vermelles d’escassa potència. Sovint estan limitades per dures crostes calcàries.
Alguns edafòlegs consideren fonamental en la seva gènesi la freqüent deposició de pols
africana per pluges tardorenques de la illa.
Aquest terreny pla i rocós permet la constitució de petites conques endorreiques que
generen tolls de poca extensió, ja que no superen uns pocs metres quadrats, de caràcter
temporal, que s’assequen a l’estiu i es tornen a omplir amb les pluges de tardor i
primavera. Aquests tolls són de gran interès per a la fauna i flora, destacant la presència
d’invertebrats, com Triops cancriformis, de l’amfibi Esbufego viridis baleàrica i de la
falguera aquàtica endèmica Marsilea strigosa.
El paisatge vegetal d’aquest lloc és un mosaic bigarrat de cultius de secà, amb una
barreja de cereal i ametller, principalment, garrigues mediterrànies i algunes pinedes.
Aquí es troba el clímax de l’ullastrar, que encara manté algunes formacions de port
gairebé arbori malgrat l'aprofitament de que ha estat objecte, donada la qualitat de la
seva fusta i la pressió de la ramaderia i de l'agricultura en combinació amb l'ancestral ús
del foc. Aquesta combinació de factors ha degradat la vegetació original donant lloc a una
garriga més o menys esclarissada.
La major part de la zona terrestre d'aquest lloc està fitada amb la figura de "vedat privat
de caça". Molts d'aquests vedats estan tancats i els que no hi estan es troben en procés
de barrar-se o es barraran aviat. Fins a la data l'accessibilitat del lloc era molt elevada,
donada l'existència d'una carretera local, cada vegada més freqüentada, i d'altres camins
públics i una àmplia xarxa de pistes en terrenys privats. Això ha donat lloc que la
freqüentació del lloc fos molt elevada, amb la incidència que això suposa per a les
comunitats animals i vegetals, elevant la seva vulnerabilitat. L'abandó dels amplis recintes
militars ha facilitat l’accés a superfícies extenses, part de les quals es troben incloses en
el lloc. Per altra banda, l'atractiu paisatgístic dels penya-segats, alguns situats al costat de
la carretera, fa que siguin molt visitats, especialment durant la temporada alta. Aquesta
accessibilitat ha permès, per altra banda, alguns atropellaments, com els abocaments
d'escombraries incontrolats i la caça també sense control. El litoral va romandre inalterat
fins a la aparició de les primeres urbanitzacions en el tram central d'aquest lloc. Aquestes
urbanitzacions són un focus de partida de gran nombre de factors negatius, com la
freqüentació dels voltants, obertura de noves sendes i camins, increment de gossos i,
especialment, de gats assilvestrats i degradació de la vegetació per freqüentació del lloc,
trepig, abocaments d’enderrocs, etc. Aquestes urbanitzacions estan desenvolupant-se
d'una forma molt intensa en l’actualitat. Les zones urbanitzades o urbanitzables es troben
excloses del lloc. També l'increment d’embarcacions esportives en els ports de la badia
de Palma ha provocat que la presència de pescadors i embarcacions esportives en tota
aquesta costa sigui cada vegada major, disminuint cap a l’est. Tot això ha anat en
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detriment de la tranquil·litat i conservació del lloc, i ha augmentat considerablement la
seva fragilitat. Els trams més inaccessibles de la costa en penya-segat solament s’han
vist afectats per la introducció d’espècies halòctones com Carpobrotus edulis i Opuntia
ficus-indica, que han colonitzat superfícies bastant extenses del penya-segat i dels
talusos costaners.

6.1.8. ÀREES DE LA XARXA NATURA 2000 AFECTADES PER LES ACTUACIONS
DE NOU TRAÇAT DE LA FASE II.

A la fase 2 les actuacions previstes que impliquen la construcció de noves
infraestructures afecten a les següents àrees protegides. Hi ha que dir que en tots els
casos la carretera descorreix prop de aquestes àrees però no es travessa cap d’elles.


ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc(LIC, ZEPA). L’acuació 2.DUP.03
queda prop però no travessa la zona protegida.
 ES0000038 S'Albufera de Mallorca(LIC, ZEPA). Les actuacions

2.CC2C.01 y 2.VAR.04 queden proa però no travessen la zona protegida.
ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc(LIC, ZEPA)
Las principals característiques d’aquesta àrea s’han vist al apartat anterior.
ES0000038 S'Albufera de Mallorca(LIC, ZEPA)
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El clima de Mallorca és un clima mediterrani, de prehumit a semiàrid, en funció de
l’orografia, amb una mitjana anual de 13 a 17ºc, oscil·lació de 14 a 15, 5ºc, i
precipitacions de 350 a 1300 mm. Però a l'Albufera existeix un microclima local a causa
de la seva topografia, a la proximitat del mar i a la influència directa de la gran massa
d’aigua de la zona inundada. D’aquesta forma es donen temperatures extremes més
suaus i en molts hiverns la temperatura mínima no baixa dels 0ºc.
L'Albufera es troba al NE de la unitat del pla de Sa Pobla. Geològicament és una cubeta
subsistent plena de materials sedimentaris dipositats amb posterioritat a la fase tectònica:
Miocens, Pliocens i Quaternaris, que descansen sobre un sòcol Mesozoic i Terciari
deformat tectònicament. Morfològicament és una zona plana, vorejada pels relleus que
formen el sòcol abans esmentat, i per la restinga o cordó dunar litoral que la tanca. A una
distància aproximada de 800 a 1000 m del mar, afloren modests relleus que han estat
interpretats com una restinga pleistocena o pliocena. Són els pujols den Blat, de ses
Puntes, des Ras, den Segura i de sa Roca. Els últims citats són els més antics, formats
per calcarenites ben consolidades, mentre que les primeres són dunes sorrenques i, per
tant, més recents.
A la zona dominen llims o argiles al·luvials. La roca mare calcària i les calcarenites ben
consolidades afloren a sa Roca, pujols o "turons" den Segura i del Ras, i són molt
superficials en el sector de l’Amarador. També hi ha afloraments de "marés", que van ser
objecte de petites explotacions a la Comuna de Muro. Pel que fa a les sorres de les
dunes interiors i costaneres, totes elles són organògenes calcàries.
L'Albufera rep aigües d’orígens diferents; de pluja, de flux subterrani i pel flux superficial
dels torrents. La descàrrega de l’aqüífer de La Pobla, té lloc a través de l'Albufera
subterràniament o bé a través de la línia de brolladors que, paral·lels a la costa, alimenten
a l'Albufera. La intrusió d’aigües marines no està quantificada. L’aigua marina penetra,
principalment, per sa Oberta, o canal principal de desguàs, i els cabals són variables en
funció de les petites marees.
Els sòls estan poc desenvolupats i acusen l’acció de factors com la salinització i l’excés
d’aigua dolça o salada. Es presenten sòls sorrencs poc desenvolupats, recents (franja
dunar litoral, dunes de ses Puntes) i sòls hidromorfs, més extensos. Cal distingir els sòls
veritables i pseudosols, cúmuls de matèria orgànica i llims, amb una feble fracció mineral
o virtualment inexistent. També hi ha sòls al·luvials de transició entre l'Albufera i les zones
humides perifèriques.
Malgrat la protecció que gaudeix l'Albufera, deguda a la seva declaració com Parc
Natural, es tracta d'una zona altament vulnerable i que, en temps recents, ha sofert una
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gran reducció de la seva superfície, un intent de dessecació i la transformació del seu
entorn per la urbanització de la major part de la seva franja dunar litoral. A més,
s'Albufera ha vist sensiblement reduït el cabal d’aigua dolça a causa de la
sobreexplotació d'aquest recurs per la demanda agrícola d’aigua per als cultius de Sa
Pobla i per al consum humà. A més, les aigües que rep estan perdent qualitat a causa de
l’ús abusiu de fertilitzants i insecticides en la zona agrícola de Sa Pobla i Muro.
Actualment, la pressió exercida pel desenvolupament turístic dels voltants és molt intensa
i hi ha amenaces per l'interès a incrementar els serveis i millorar els existents,
especialment els viaris. Per altra banda s’està produint un procés erosiu en la línia del
litoral. Finalment, el creixent ús lúdic i recreatiu del Parc Natural pot ser, si continuen
incrementant-se, perillós, ja que cada any es comptabilitza un major nombre de visitants a
aquest Parc Natural. L'afluència mitja de visitants en Sa Roca és de 120.000 visitants
anuals.

6.2. CONDICIONAMENTS

A diferència de les actuacions de nou traçat els treballs que es portaran a terme en una
actuació d’acondicionament son:





Traballs previs
Moviment de terres.
Ferms
Senyalització i abalisament

Aquest tipus d’actuacions els equips que s’empleen son de menors dimensions i s’actua
sobre obres ja consolidades i per tant ja integrades al medi. Tenint en compte que quasi
en tots els casos les longituds a condicionar no superen els 10Km es pot considerar que
l’impacte que es va a produir va a ser lleu.
A continuació es descriuen breument els treballs a realitzar als condicionaments,
explicant en que consisteixen cadascú d’ells, enumerant la maquinaria a utilitzar i les
mesures correctores necessàries per tal de minimitzar els possibles impactes.
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6.2.1.

TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES.

Els treballs previs i els moviments de terres dels condicionaments abarquen totes
aquelles accions necessàries per deixar preparada la carretera per complir amb els
paràmetres d’amplada i trànsit indicats per la xarxa a la qual pertany la carretera.
Per tant:


Unes voltes s’ampliarà la plataforma en màxim un o dos metres, amb un
moviment de terres mínim.
 Altres l’unica operació serà fresar una part del paquet de ferms existent o
estriar la superfície per facilitar l’unió amb la nova capa de mescla
bituminosa.
 En alguns casos es retirarà la senyalització i les defenses per tal de
substituir-les.
La maquinara a utilitzar serà







Fresadora
Compactadora
Retroexcavadora
Pala carregadora
Camió
Martells pneumàtics

En aquest tipus de treballs els possibles impactes seran els produïts per la pròpia
maquinària (emissions i renous) i per la retirada del material resultant. Per tant:


Amb la finalitat d’evitar sorolls innecessaris, es prestarà especial atenció
amb el manteniment regular de la maquinaria.
 Es tindrà en compte l’estat dels tubs d’escap, ja que pot incrementar el
soroll fins en 10 dB(A)
 Es revisaran i substituiran, en cas necessari, els filtres dels motors.


No es permetrà les deixalles de materials com bidons, llaunes,
pneumàtics, envasos... al llarg de les obres. Aquestos materials seran
portats periòdicament a abocador autoritzat.
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6.2.2.

FERMS

Dins d’aquest apartat es porta a terme la construcció de la plataforma i l’estesa de les
diferents capes de mescla bituminosa.
La maquinària utilitzada serà:









Camió cisterna
Motoniveladora
Rodillo vibratori
Pala carregadora
Piconadora autopropulsada
Extendedora para paviments
Bituminadora automotriu
Agranadora autopropulsada

A més de les mesures plantejades a l’apartat anterior i tenint en compte que es treballarà
amb materials bituminosos d’adoptaran les següents mesures correctores:


Es deurà evitar tot pitus de abocaments accidentals o incontrolats, en
especial, els relacionats amb lubricants i combustibles de maquinaria
d’obra, devent centralitzar el repostatge i els canvis d’oli a llocs adients.
 Es prestarà especial atenció a la neteja de la maquinària, la qual es
realitzarà exclusivament als llocs habilitats al efecte per que els riscos de
contaminació de les aigües sigui nul.
 No s’acumularà material, ni s’establiran parcs de maquinària als torrents.

6.2.3.

SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

Els treballs de senyalització i abalisament es realitzen una vegada col·locades totes les
capes de ferm i consisteixen en la col·locació de la senyalització vertical i pintat de la
senyalització horitzontal, així com l’instal·lació de les fites i defenses de la carretera.
La maquinaria utilitzada es:




Màquina pel pintat de marques vials
Furgoneta
Retroexcavadora
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Compressor portàtil
Grua autopropulsada
Vibrador intern de formigó
Camió cisterna i camió grua
Màquina per clavar muntants
Grup electrogen

S’adoptaran les mateixes mesures correctores que al apartat 6.2.1.

6.2.4. ÀREES DE LA XARXA NATURA 2000 AFECTADES PER LES ACTUACIONS
DE CONDICIONAMENT DE LA FASE 1.

S’enumeren a continuació les zones de LIC i ZEPA que es veuran afectades per les
actuacions de condicionament previstes a la fase 1


ES0000038 S'Albufera de Mallorca (LIC, ZEPA). L’acuació 1.CPB.02
restarà prop però no travessa la zona protegida, no així la 1CPC.04



ES0000380 Puig de s'Estremera (ZEPA). L’acuació 1.CPB.05 restarà prop
però no travessarà la zona protegida.
ES0000442 De la Serra de s'Esperó al Penyal Alt (ZEPA). L’acuació
1.CPC.11 restarà prop però no travessarà la zona protegida.
ES5310027 Cimals de la Serra(LIC, ZEPA). L’actuació 1.CPC.11 restarà
prop però no travessarà la zona protegida.
ES0000441 D'Alfàbia a Biniarroi(ZEPA) L’acuació 1.CS.05 restarà prop
però no travessarà la zona protegida.
ES0000081 Cap Enderrocat-Cap Blanc(LIC, ZEPA). L’acuació 1.CS.07
travessa la zona protegida.
ES5310029 Na Borges(LIC). La actuació 1.CS.10 travessa la zona
protegida
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6.2.5. ÀREES DE LA XARXA NATURA 2000 AFECTADES PER LES ACTUACIONS
DE CONDICIONAMENT DE LA FASE 2

S’enumeren a continuació les zones de LIC i ZEPA que es veuran afectades per les
actuacions de condicionament previstes a la fase 2














ES5310091 Mossa(LIC). L’acuació 2.CPC.03 travessarà la zona
protegida.
ES5310027 Cimals de la Serra(LIC, ZEPA). L’acuació 2.CPC.03
travessarà la zona protegida.
ES0000073 Costa Brava de Mallorca(LIC, ZEPA). L’acuació 2.CPC.03
travessarà la zona protegida.
ES5310088 Gorg Blau(LIC). L’acuació 2.CPC.03 travessarà la zona
protegida.
ES0000037 Es Trenc-Salobrar de Campos (LIC i ZEPA). L’acuació
2.CPC.04 restarà prop però no travessarà la zona protegida.
ES0000439 Pla de sa Mola(ZEPA). L’acuació 2.CPC.05 limita amb la zona
protegida, mentre que l’actuació 2.CPC.08 restarà prop però no travessarà
la zona protegida.
ES0000440 Des Teix al puig de ses Fites(ZEPA). L’acuació 2.CPC.05
limitarà amb la zona protegida.
ES0000378 Puig des Boixos(LIC, ZEPA). L’acuació 2.CPC.05 limitarà
amb la zona protegida
ES0000228 Cap de ses Salines(LIC, ZEPA). L’acuació 2.CS.01 limitarà
amb la zona protegida
ES5310101 Randa(LIC). L’acuació 2.CS.01 limitarà amb la zona protegida
ES5310029 Na Borges(LIC). L’acuació 2.CS.07 limitarà amb la zona
protegida
ES0000227 Muntanyes d'Artà(LIC, ZEPA). L’acuació 2.CS.07 travessa la
zona protegida
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7. ACCIONS SOBRE
D’IMPACTES.

EL

MEDI

AMBIENT:

IDENTIFICACIÓ

I

VALORACIÓ

En els següents apartats es descriuran de forma genèrica les repercussions ambientals
que poguessin derivar-se de l’execució del Pla Director Sectorial de Carreteres, valorantles en el desenvolupament dels projectes a executar pel Pla.

7.1. PRINCIPALS
(IDENTIFICACIÓ).

ACCIONS

SUSCEPTIBLES

DE

PRODUIR

IMPACTE

L’adaptació de la Xarxa Viària Balear a les demandes de la nova societat implica,
necessàriament, accions sobre el medi natural, biològic, geològic, paisatgístic i econòmicsocial. En aquest primer apartat s’identificaran les possibles afeccions que les actuacions
recollides en el present Pla Director puguin ocasionar.
En primer lloc s’ha establert un llistat genèric d’accions/efectes que servirà per enumerar
els efectes més importants que puguin ocasionar les obres de carreteres. Es distingeixen
per un costat entre obres de construcció de variants, condicionaments i eixamplaments; i
per altre, la millora de ferms i els reforços.
VARIANTS, CONDICIONAMENTS I EIXAMPLAMENTS
Acció

Efectes negatius

Moviment de terres

•
•
•
•
•
•

Efectes positius

Augment de partícules en
suspensió a l’aire
Destrucció directa de vegetació
i fauna
Increment de les taxes erosives
Modificació de la qualitat de les
aigües
Alteració del paisatge per
modificació de les formes i el relleu,
contrast cromàtic i pèrdua de naturalitat
Afecció al Patrimoni històricartístic

Moviment de la maquinària

Sorolls
Emissió de pols

Ocupació de l’espai per la traça

•
•

Modificació d’accessibilitat local
Canvis en la productivitat de
terrenys
Remodelació del sistema territorial

Efecte barrera
Modificació de la circulació
hídrica

•

Risc: inundacions,
despreniments
•
Destrucció directa de vegetació
•
Alteració del paisatge
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•
•

Pèrdua de terrenys productius
Intersecció de propietats i
activitat ramadera
•
Efectes sobre el patrimoni
històris-artístic i cultural
Carretera en explotació: circulació de
vehicles

•
•

Sorolls i emissions
Risc d’atropellament per a la

Modificació de l’accessibilitat
comarcal i regional

fauna
•

Modificació de les
característiques dels biotops propers:
efecte vora
•
Risc d’accidents amb materials
tòxics i perillosos
•
Increment del risc d’incendis

MILLORA DEL FERM I REFORÇOS
Acció

Efectes negatius

Moviment d’àrids, aglomerats, aplecs,
préstecs, abocadors

•

Efectes positius

Afecció paisatgística, flora i
fauna

•

Afecció al Patrimoni històric
artístic

Carretera en explotació: circulació de
vehicles

Modificació de l’accessibilitat
comarcal i regional

7.2. VALORACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES

L’execució dels diferents projectes que configuren el Pla de Carreteres de Balears poden
provocar una sèrie d’afeccions i de canvis, més o menys importants, sobre el medi
ambient on s’implantaran. Tots aquestos impactes ambientals s’han de tenir en compte
alhora de dissenyar mesures que protegeixin a tots els elements del medi de manera que
les obres no les afectin o que aquestes afeccions siguin mínimes.
Així mateix, s’han de dissenyar mesures de restauració (mesures correctores) dels
diferents components del medi (aigua, aire, sòl, flora, fauna, patrimoni i paisatge) sobre
els quals s’hagin produït impactes ambientals.
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Afeccions a l’atmosfera
A grans trets es pot dir que les obres de construcció o de modificació del traçat de
carreteres i autovies poden produir alteracions de la qualitat de l’atmosfera per dos tipus
d’emissions de partícules de pols durant les obres de construcció i emissió de soroll
durant la fase d’explotació principalment.
Les emissions de partícules de pols es poden produir sobretot com a conseqüència del
moviment de terres i per la circulació de maquinària per camins sense revestir, produintse al llarg de tota la zona d’esplanació i camins adjacents i podent afectar a habitatges i
vegetació natural o cultivada més o menys allunyades de la traça.
Afeccions al sistema hidrològic
Tant a la zona d’explanació i obres com a les zones de préstec i d’instal·lacions auxiliars
que afecten a sistemes fluvials, als cabals i als rierols, han de fer-se de manera que no
s’alteri la qualitat de les seves aigües.
Els drenatges que posseirà la nova via hauran d’estar dissenyats i dimensionats de tal
forma que no produeixin alteracions a la circulació de les aigües d’escorrentia. A més, és
molt important que la rasant de les excavacions no afecti als aqüífers.
Les afeccions que es poden produir sobre les aigües seran:
¾ Augment de la terbolesa de les aigües superficials produïda pels sediments
procedents del moviment de terres, de la construcció de les estructures de formigó
i de les obres de drenatge.
¾ Esbrossada de la vegetació natural de les riberes de rius i/o rierols degut a
l’ocupació del sòl per les obres i per les infraestructures a construir.
¾ Contaminació de les aigües deguda al vessament accidental d’oli i combustible de
les màquines, així com a l’abocament d’altres substàncies com ciment i
hidrocarburs procedents del rentat de la maquinària en zones no autoritzades.
¾ Afecció als aqüífers degut a la infiltració dels contaminants a través del sòl fins a
abastir les aigües subterrànies.
Afeccions al sòl
La construcció d’una nova carretera pot provocar la desaparició de la capa de sòl fèrtil per
ocupació del terreny amb la nova via. És en aquesta capa superficial on es troba el
substrat que necessiten les plantes per al seu desenvolupament, degut a que és en el sòl
on es troben els nutrients minerals i els organismes vius que mineralitzen la matèria
orgànica. Però el sòl fèrtil constitueix a més un reservori de llavors d’espècies autòctones
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que, al estar perfectament adaptades a les condicions del clima i del sòl, permetran una
més ràpida i eficaç acció de revegetació d’aquelles zones que hagin estat afectades per
les obres. Per tot això és necessari conservar aquesta capa de terra vegetal retirant-la i
emmagatzemant-la correctament, perquè una vegada realitzades les obres es torni a
estendre a les zones on es pretén recuperar la vegetació existent.
Generalment, abans de procedir a les feines de revegetació a les zones d’afecció de les
obres, s’ha de tractar de retornar al relleu les formes naturals que posseïa. Per això es
procedirà a perfilar les arestes i elements artificials donant-li formes més arrodonides i
suavitzades que s’integren fàcilment en el paisatge.
Afeccions a la vegetació natural
Qualsevol obra o intervenció que es produeixi en una carretera, bé sigui un eixamplament
de calçada, una millora del traçat o la construcció d’una via de nova planta, ocasionarà la
destrucció de part de la vegetació natural propera.
Sempre que sigui possible s’haurà de tractar de regenerar la vegetació original de la zona
afectada per les obres per mitjà de sembres i plantacions. A vegades la vegetació
existent o propera a les obres no és la que correspondria a la vegetació climàtica (que és
la vegetació que s’hauria de trobar a la zona si aquesta no hagués estat alterada per
l’acció humana), encara que sí es poden trobar les diferents sèries de successió
d’aquesta vegetació natural. Per això és important escollir per a les plantacions que es
trobin a la zona d’una manera natural. Es permetrà, d’aquesta manera, assegurar l’èxit de
la plantació al estar aquestes espècies perfectament adaptades a les condicions del sòl,
de temperatures i de precipitacions de l’àrea a restaurar.
Quan desaparegui la coberta vegetal per causa dels desbrossaments o del moviment de
terres, la capa de sòl fèrtil es queda sense l’efecte protector que li proporcionaven les
arrels i les fulles de les plantes. De fet, les gotes de pluja poden impactar ara directament
sobre el sòl nu que no disposi d’aquesta coberta vegetal, després l’aigua d’escorrentia
podrà arrastrar la capa fèrtil, i al final es formaran “surcos” i “barrancos” on és molt difícil
que es puguin establir les espècies vegetals originals.
El substrat que quedi després que es produeixin fenòmens erosius importants serà molt
pobre i moltes vegades masa dur perquè les llavors pugin enraitzar. Aquest efecte es
produeix especialment en zones d’elevada pendent com en els desmunts i talusos, on
l’aigua i l’aire arrosseguen sense dificultat el sòl nu. Per tot això es necessita revegetar
quan abans aquestes superfície desproveïdes de vegetació.
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Afeccions a la fauna
Les carreteres poden formar una barrera infranquejable a la fauna terrestre del lloc, bé
pel trànsit continu de vehicles, que origina l’atropellament de la major part dels individus
que pretenen creuar, com li succeeix especialment a les poblacions de molts amfibis i
micromamífers, bé per la construcció d’un tancament mitjançant una malla d’acer de triple
torsió com succeeix amb les autovies, provocant l’aparició d’un efecte de barrera als
fluids normals de la fauna terrestre a un costat i a l’altre de la infraestructura.
L’adequació d’algunes obres de drenatge o passos inferiors perquè puguin ser utilitzades
pels abocadors en els seus desplaçaments, o inclús la construcció de passos específics
per a la fauna quan siguin necessaris, van a permetre el “trasiego” dels animals a un
costat i l’altre de manera que existeixi una continuïtat d’aquestes poblacions.
Afeccions sobre l’augment de risc d’incendis
A més de les APR d’incendis establertes al Pla Territorial de Mallorca, totes les
infraestructures viaries son focus d’inici d’incendis, en especial al seu pas per terrenys
forestals.
Així tant a les noves actuacions programades al present PDSCMa, com en tarees de
conservació de carreteres, s’haurà de complir amb l’establert en el Decret 125/2007, de 5
d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de
determinades activitats susceptibles d’incrementar el ric d’incendis forestals, en concret
els articles 8c i al 12, e incloure elements de senyalització de risc d’incendis en aquells
vials que travessin terreny forestal amb risc d’incendis forestals alt, segons l’annex 1 del
decret abans esmentat.

Afeccions al medi ambient socioeconòmic
Amb la construcció de noves vies de comunicació i amb el condicionament i millora de les
carreteres ja existents, s’ha millorat l’accessibilitat cap a zones més allunyades del
principal nucli industrial i urbà, Palma de Mallorca.
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8. MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ.
En funció de la qualitat ambiental del territori travessat per una determinada carretera
existirà un major o menor risc de que es produeixin impactes ambientals derivats de les
actuacions de millora o de la construcció d’un nou traçat. Per això s’estableixen una sèrie
de recomanacions per evitar, o limitar en la mesura del possible, els possibles impactes
que el desenvolupament dels projectes de carreteres del Pla Director puguin tenir sobre
el medi.
No obstant, a la fase de redacció d’aquests projectes s’haurà d’analitzar cada cas en
profunditat.
Mesures preventives i correctores per a la protecció d’espais naturals
Tant en els nous traçats de carreteres i autovies com a les zones on es puguin ubicar
abocadors, zones préstecs o parcs de maquinària ubicades en LICs, s’haurà d’avaluar les
possibles afeccions a les espècies o hàbitats que varen motivar la seva declaració de
LIC, prèviament a la seva definició, a fi d’evitar-los.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del patrimoni històric-artístic,
arqueològic i paleontològic
Es posarà especial cura en no destruir o fer malbé els possibles jaciments i d’interès
patrimonial que poguessin aparèixer al realitzar el moviment de terres durant la fase de
construcció i/o condicionament. Així mateix, no s’avaluaran les possibles afeccions als
elements de valor històric situats a les immediacions de la traça.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de serveis existents
S’haurà de mantenir la permeabilitat territorial mitjançant reposició dels camins rurals i
carreteres que siguin travessats pel traçat de les autovies. Es posarà especial cura en
mantenir la permeabilitat de les vies pecuàries que poguessin resultar afectades.
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Mesures preventives i correctores per a la protecció del paisatge
S’haurà així mateix d’identificar aquells elements discordants que produeixen un impacte
visual i tractar d’ocultar-los o integrar-los. Per això s’utilitzaran plantacions en forma de
pantalles vegetals per integrar aquests elements artificials a l’entorn. També, a l’utilitzar a
les plantacions espècies arbòries i arbustives com les que es troben a les immediacions,
es podrà arribar a integrar millor l’obra a l’entorn, perquè es restauraran les formes, els
colors i les textures de la vegetació circumdant.
A més, aquestes formacions vegetals constitueixen un lloc de refugi, d’alimentació i
reproducció per a moltes espècies de fauna. Es recomana realitzar un disseny de la via
de nou traçat el més ajustat possible a la topografia del lloc. L’abocador i zones de
préstec es situaran en zones sense vegetació d’interès. S’ha de revegetar amb espècies
autòctones o naturalitzades.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de l’atmosfera
S’haurà de controlar l’emissió de pols generat pel moviment de maquinària pesada. Per
això es recomana efectuar riscos periòdics de les zones d’obra, especialment en els
camins sense revestir, en zones d’acumulació de terres, en abocadors, en terraplens i en
tots aquells llocs i actuacions que puguin suposar una important generació de partícules
de pols.
Com a tècniques de protecció de la contaminació acústica es recomanen el projecte de
pantalles acústiques convencionals o de monticuls antisoroll.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del sistema hidrològic
Les obres no han d’afectar significativament cap dels cabals que es trobin propers,
havent-se de respectar al menys els 5 m de domini públic hidràulic o cada costat del
cabal, pel que es recomana que l’encreuament de rius i rierols es realitzi mitjançant
viaductes sempre que sigui possible.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del sòl
Els talussos de desmunt de les carreteres que no han pogut ser
vegetació natural, ofereixen, a la vista dels usuaris d’aquestes vies
aspecte poc integrat al paisatge circumdant. Per evitar-ho, les
d’integració paisatgística i d’estabilització que puguin aplicar-se són
projecte de murs verds de gabions, segons els casos.
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Mesures preventives i correctores per a la protecció de la vegetació
Es recomana utilitzar espècies autòctones o naturalitzades a les plantacions que es
realitzin a l’entorn de les obres. En les tarees de neteja de voreres i cunetes de
s’eliminarà l’aplicació de biocicles com a mètode de neteja de la vegetació molt
especialment quan es tracti de carreteres que travessen espais naturals protegits.
S’aconsella comptar amb un pla de revegetació, que consti com a mínim dels següents
apartats: preparació del sòl, tractament de talussos, tractament de medianes, plantacions
en passos de fauna, tractaments en enllaços i tractament de zones a restaurar.
Pel que fa als Parcs Naturals s’haurà de tenir en compte per la revegetació, els plans
d’ordenacions de recursos naturals, com per exemple el de s’albufereta (BOIB 130, 3010-2001).
Mesures preventives i correctores per a la protecció de la fauna
En general es recomana per tal d’assegurar la permeabilitat a totes les espècies animals
presents, conèixer l’existència d’obres de drenatge que tinguin les dimensions adequades
perquè siguin utilitzades com pas de fauna. En el cas que no existeixin obres de drenatge
adequades, s’estudiaria la conveniència de construir passos de fauna específics, de
manera que s’aconsegueixi un nombre suficient de passos que asseguri la permeabilitat
transversal a un costat i a l’altre de la via. Segons alguns autors, les dimensions mínimes
per a conèixer si una obra de drenatge és adequada perquè sigui utilitzada com a pas de
fauna s’obté del quocient entre “(alçada x amplada) / longitud”. No obstant és necessari
portar a terme un estudi en profunditat per a cada cas a la fase de redacció del projecte.
En particular en les carreteres que limiten amb la zona humida de s’Albufera i
s’Albufereta, concretament la Ma-3433, Ma-2220 i la Ma-2202, son punts negres pel que
fa a atropellaments de fauna associada als Parcs Naturals. Se establiran cartells
indicadors de fauna, limitadors de velocitat i passos per a fauna per tal de corregir la
elevada mortalitat de fauna protegida.
A continuació es mostra una taula resum amb els possibles impactes i les accions de
prevenció o aminorament d’impactes a tenir en compte en la redacció dels distints
projectes.
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ACCIONS DE PREVENCIÓ O AMINORAMENT
D’ IMPACTES

POSIBLES IMPACTES

1.- EFECTES DEGUTS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA CARRETERA
Abocadors

Elecció de zones adequades, d'acord amb les
característiques del terreny, en la fase de projecte, abans del
començament de les obres

Desaparició del terreny natural en la zona de Restauració de l’estat primitiu de la coberta vegetal:
préstecs
emmagatzematge i reposició de la terra vegetal.
Alteració del curs de les aigües: erosions, zones Talussos suaus. Disseny o incorporació a un sistema integral
sense desguàs, contaminació d’aigües.
de drenatge
Instal·lacions fixes d’obra: plantes asfàltiques, Utilització de plantes o pedreres existents. Elecció adequada
plantes de producció d’àrids.
de l’emplaçament. Complementació de la reglamentació
relativa a la producció de pols, gasos i soroll.
Desmantellament de la instal·lació i labors de restauració del
terreny i el paisatge natural, a la finalització de les obres..
Contaminació de l'aire per emissions o pols Filtres en màquines i instal·lacions. Ocupació de
produïda per la maquinària de l’obra
catalitzadors industrials. Barreres contra el vent. Reg i
estabilització de camins d’obra. Zones de neteja de fang de
les rodes dels camions.
Aniquilació d’animals i destrucció d’hàbitat

Trasllat de poblacions i espècies. Creació de refugis pròxims
en llocs estudiats. Creació de nous hàbitats. Construcció de
tanques o barreres provisionals.

Estructures geològiques singulars i jaciments Evitar el pas per aquestes zones. Efectuar excavacions
paleontològics
d’urgència. Protegir in situ. Trasllat a zones protegides i/o
museus.

2.- EFECTES DEGUTS A LA PROPIA CARRETERA
Ocupació del sòl amb caràcter
impedint altres usos alternatius

exclusiu, Utilització de sòl improductiu o d’escàs valor per a usos
agropecuaris o altres. Allunyament d’àrees poblades o
urbanitzades. Respecte d’àrees d’interès natural.

Efecte barrera.

Ordenació d’accessos, passos i cruïlles. Senyalització
adequada. Sistema de drenatge correcte.

Intrusió visual

Traça segons alineacions curvilínies de curvatura àmplia.
Perfil coordinat amb traçat en planta. Adaptació al terreny.
Tractament de marges: talussos suaus i cobertura vegetal.
Plantació d’arbrat amb criteris d’integració paisatgística i
seguretat vial. Tractament estètic d’obres de fàbrica: realç
d’obres
singulars,
ocultació
d’elements
agressius.
Tractament ornamental d’obres artístiques.

Trams abandonats per variants de traçat

Restauració de la vegetació i el terreny natural. Creació
d’àrees de repòs.
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POSIBLES IMPACTES
Aportació de sòlids a rius i embassaments

ACCIONS DE PREVENCIÓ O AMINORAMENT
D’ IMPACTES
Plantacions en vessants. Correccions de torrents. Barreres
de retenció de sediments. Suavització de pendents. Mesures
antierosió.

3.- EFECTES DEGUTS A LA CIRCULACIÓ DE VEHÍCLES
Soroll i vibracions

Traçat allunyat de zones habitades. Disposició de franges de
protecció vial. Plantació de barreres vegetals. Disposició de
pantalles acústiques. Disseny amb condicions tècniques
pròpies per a suportar la intensitat de tràfic prevista, amb un
nivell de servei adequat.

Contaminació de l’aire i aigua pel tràfic rodat

Tràfic continu, sense aturades ni pendents acusats. Sistema
de drenatge adequat. Protecció de conques d’alimentació de
proveïment d’aigua. Ordenació de bandes de protecció en
vores de sistemes urbans confrontants

Danys ocasionats per accidents de trànsit

Ordenació de marges amb criteris de seguretat: eliminació
d’obstacles laterals; Talussos suaus de desmunt o terraplè;
Utilització de plantacions toves en la banda de terreny
pròxima a la carretera. Característiques tècniques
adequades a la funció i la intensitat de trànsit previstes.

Risc d’incendis

Labors preventives de neteja. Construcció de tallafocs.
Construcció de camins de servei forestal. Barreres per a
impedir el pas a zones amb el risc d’incendis. Protecció de
marges amb cunetes revestides i murets.
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9. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA AMBIENTAL.
El seguiment i vigilància ambiental es portarà a terme mitjançant el Pla de Vigilància
Ambiental que té per objecte establir els sistemes de control i vigilància que permetin
garantir el manteniment dels impactes dintre dels llindars admissibles. L’efectivitat de
l’aplicació de mesures correctores o d’adequació de l’entorn ve determinada pel
seguiment d’un programa de vigilància metòdic i crític.
L’esmenta’t pla es posarà en marxa a partir de l’aprovació del PDSCMa, i els resultats i
conclusions es plasmaran en un informe el contingut del qual serà el següent:

9.1. SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA.
1.- Avaluació de la situació preoperacional.
2.- Supervisió del grau d’aplicació de les mesures correctores.
3.- Avaluació de l’efectivitat de mesures correctores concretes.
4.- Avaluació de l’efectivitat global de les mesures correctores aplicades al projecte.
5.- Definició de noves mesures correctores.
6.- Avaluació de les tendències observades en la correcció dels impactes ambientals
produïts per les obres i del grau de consecució dels objectius previstos.

9.2. CONTINGUT DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.
9.2.1. ESTUDI DELS DIFERENTS PROGRAMES DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE
LES INFRAESTRUCTURES.
1.- Control i seguiment dels impactes ocasionats pel renou.
a) Comprovació que les mesures de protecció acústica implantades assoleixen els
nivells de reducció sonora previstos.
b) Comprovació que a les zones en les que no s’han considerat necessàries les
mesures correctores, les dades obtinguts així ho confirmen.
2.- Control i seguiment de la qualitat de les aigües superficials.
a) Comprovació del parc de maquinària.
b) Planta de fabricació de formigons.
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3.- Control i seguiment dels impactes sobre el sòl.
a) Pèrdua de terra per ocupació.
- Permanent.
- Temporal
b) Restitució del terreny al seu perfil original o al més aprofitat per a la seva
restauració posterior.
- Retirada de roques i pedra excessiva a abocador.
- Creació de terraplens amb pendents moderats.
- Adopció de mesures complementàries de control d’abocament superficial,
en talussos de major longitud i pendent
c) Conservació de la terra vegetal.
- Extracció, emmagatzemant i conservació curosa.
- Deposició en terreny pla.
- Provisions d’altura adequada que evitin la compactació de les capes
-

inferiors.
Protecció contra les petjades de personal i maquinària.
Recol·locació en talussos i superfícies denudades.

d) Processos erosius.
- Erosió laminar
- Regueres
- Capacitat de la vegetació per colonitzar un talús.
- Aparició d’arrels a l’aire.
- Acumulació de sediments a la base dels talussos.
- Contaminació del sòl.
e) Control de préstecs i abocadors.
- Localització
- Vegetació
- Usos actuals del sòl
- Xarxa de drenatge superficial
-

Existència de punts d’interès naturalístic
Alteracions del patrimoni cultural o de jaciments arqueològics
Visibilitat
Foment feina cavitats preexistents
Recuperació de la vegetació i la geomorfologia de les zones
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f) Control de la creació de nous accessos i camins.
- Utilització i millora de camins ja existents.
- Nous camins
- Clausura de camins
g) Control de residus de l’obra.
h) Control i seguiment dels impactes sobre la vegetació
FASE PRESERVATIVA.
- Desallotjament i desbrossament de la traça.
- Explanació i creació de desboscaments i terraplens.
- Explotació de pedrera i abocadors.
- Instal·lació de parcs de maquinària i instal·lacions auxiliars.
- Construcció de nous accessos i camins de servei per a l’obra.
- Encreuament de cursos d’aigua.
EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE LES ACTUACIONS.
1.- Durant l’obra.
- Definició i localització de les actuacions.
- Períodes de temps més adequats per a l’execució.
- Plec de condicions que permeti el control dels treballs del contractista.
- Pressupost
- Materials: hidrosembra, sembra, plantacions, geotèxtils, murs verds....
2.- Avaluació dels resultats.
- Cobertura obtinguda.
- Percentatge de marres.
i) Control i seguiment dels impactes sobre la fauna.
- Avaluació de la situació prèvia.
- Comprovació de les mesures correctives d’impactes sobre la fauna.
- Obres de drenatge convertides en passos per a la fauna.
-

Valoració de l’eficàcia de les mesures correctores
Observacions sobre el terreny.

j) Control d’alteracions a la xarxa de drenatge.
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k) Control i seguiment dels impactes sobre el paisatge.
- Geomorfologia
- Vegetació
- Cursos d’aigua
- Contrats visuals
- Reportatge fotogràfic amb situació prèvia, la d’obres i la final.
l) Supervisió dels efectes sobre el medi socioeconòmic.
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10. VIABILITAT ECONÒMICA.
Per tal d’escometre totes les mesures correctores i preventives que es disposin per a
cadascun dels projectes a executar s’estableix una previsió de fons del 2% del
pressupost per a cadascunes de les actuacions
Així per a les actuacions contingudes en la Fase I del present Pla es reservaran
11.965.600€ mentre que per a les de la Fase II la quantia ascendirà a 7.426.320€.

CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASEI

TIPUS
DE
VIA

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

TIPUS D’ACTUACIÓ

1.AM.01

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via de A/6c
Cintura Palma Tram Oest

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

16.500.000,00

330.000,00

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista A/6c
de
ponent:
Palma-

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

27.500.000,00

550.000,00

1.AM.03

Ma-19

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en

24.200.000,00

484.000,00

Palmanova
Ampliació 1 carril Autopista A/6c
Llevante:Ma-19:
Aeroport-S´Arenal
1.AM.04

Ma-13

Tram

Ampliació 1 carril Autopista A/6c

autopista existent
AMPLC/1c Ampliació 1 carril en 33.330.000,00

Central: Ma-13: Ma-30-Ma3010

666.600,00

autopista existent

1.AVU4C.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram C/4c
III: Ma-13-Ma-11

C/4c NT

Carretera de 4 carrils 21.120.000,00
de nou traçat

1.DUP.01 Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram C/4c
IV: Duplicació calçada
camí dels reis,Ma-11-Ma-

DUPLIC

Ronda
4
p/duplicació
calçada

DUPLIC

Carretera

422.400,00

carrils
de

9.900.000,00

198.000,00

carrils

50.820.000,00

1.016.400,00

1040
1.DUP.03 Ma-30

Desdoblament

Ma-30: C/4c

Tram I i Tram II: Ma-19Ma-13
1.DUP.04 Ma-1040

Duplicació de calçada Ma- C/4c
1040. Connexió Ma-30Nova ronda Ajuntament

DUPLIC

4

p/duplicació
calçada

de

Ronda
4
p/duplicació
calçada

carrils
de

3.850.000,00

77.000,00

Nou accés d'autopista

9.900.000,00

198.000,00

Palma
1.EA.01

Ma-1

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

1.EA.02

Ma-20

Accessos a Palma: Accés
Ma-11

Complementació
enllaç existent

6.600.000,00

132.000,00

1.EA.03

Ma-20

Accessos a Palma: Accés
Ma-13 i Son Hugo

Complementació
enllaç existent

16.500.000,00

330.000,00

1.EA.04

Ma-20

Accessos a Palma: Enllaç
Ma-20 amb Ma-3018

Nou accés d'autopista

11.000.000,00

220.000,00

1.EA.05

Ma-20

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

Remodelació d'enllaç
d'autopista

25.960.000,00

519.200,00
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1.EA.06

Ma-13

1.EA.07

Ma-13

ACTUACIÓ FASEI

Millora Accessos
(Marratxí)

TIPUS
DE
VIA

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

TIPUS D’ACTUACIÓ

Ma-13

Nou enllaç d'autopista

2.200.000,00

44.000,00

Accés a Lloseta des de

Nou accés d'autopista

6.600.000,00

132.000,00

Millora enllaç s'ArenalLlucmajor Ma-6020 amb la

Pas
superior
carretera

7.634.000,00

152.680,00

Ma-6014

convencional

Nou enllaç Ma-13 (Polígon

Nou enllaç autopista

3.000.000,00

60.000,00

13.266.000,00

265.320,00

autopista
Inca
Ma13:Enllaç i condicionament
Ma-2111
1.EA.08

1.EA.09

Ma-13

en

Son Llaüd)
1.CC2C.02 Ma-20

Xarxa arterial de Palma: C/2c

C/2c NT

Via de Cintura. Accés d'Es
Molinar ( Ronda Llevant )

Carretera de 2 carrils
de nou traçat

1.VAR.01

Variant de Petra Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

3.080.000,00

61.600,00

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

5.060.000,00

101.200,00

6.600.000,00

132.000,00

11.880.000,00

237.600,00

2.200.000,00

44.000,00

8.800.000,00

176.000,00

3.520.000,00

70.400,00

8.800.000,00

176.000,00

7.040.000,00

140.800,00

6.820.000,00

136.400,00

carrils de nou traçat
1.VAR.03

Variant de Porto Cristo VAR

VAR/2c

Tram I
1.VAR.05

Variant Muro

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.10

Variant de Llubí

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.11

Variant de Sencelles

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

1.VAR.13

Variant de Sineu

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

11.000.000,00

220.000,00

1.VAR.17

Variant de Campanet

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

4.400.000,00

88.000,00

1.CPB.01 Ma-3340

Condicionament Ma-3340: C/2c
Ariany-Santa Margalida

ACOND/I

Condicionament tipus
I
carretera

12.100.000,00

242.000,00

10.450.000,00

209.000,00

3.740.000,00

74.800,00

convencional
bàsica
1.CPB.02 Ma-3431

Condicionament Ma-3431: C/2c
Carretera interior Badia
d'Alcúdia Tram III

ACOND/I

1.CPB.03 Ma-1140

Condicionament Ma-1140

ACOND/I

xarxa

Condicionament tipus
I
carretera
convencional
xarxa
bàsica

C/2c

Condicionament tipus
I
carretera
convencional
xarxa
bàsica
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1.CPB.04 Ma-2030

ACTUACIÓ FASEI

Condicionament Ma-2030

TIPUS
DE
VIA
C/2c

TIPUS D’ACTUACIÓ

ACOND/I

Condicionament tipus
I
carretera
convencional
bàsica

1.CPB.05 Ma-2040

Ma-2040 accés a Bunyola C/2c
desde la Ma-13

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

ACOND/I

74.800,00

4.510.000,00

90.200,00

xarxa

Condicionament tipus
I
carretera
convencional
bàsica

3.740.000,00

xarxa

1.CPC.01 Ma-10

Condicionament
Ma-10: C/2c
Inters.
EsporlesValldemossa

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

2.750.000,00

55.000,00

1.CPC.02 Ma-3440

Condicionament Ma-3440: C/2c
Llubí-Santa Margalida

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

9.680.000,00

193.600,00

1.CPC.03 Ma-3430

Condicionament
3430:Sa Pobla-Muro

Ma- C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

4.510.000,00

90.200,00

1.CPC.04 Ma-3433

Condicionament Ma-3433: C/2c
Sa Pobla-Ma-12 Tram II

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

8.360.000,00

167.200,00

1.CPC.05 Ma-4014

Condicionament Ma-4014: C/2c

ACOND RC Condicionament

16.940.000,00

338.800,00

9.570.000,00

191.400,00

7.150.000,00

143.000,00

Portocristo-Ma-4010
1.CPC.06 Ma-3110

Condicionament Ma-3110: C/2c
Sencelles / Algaida
Condicionament Ma-5010: C/2c

1.CPC.07 Ma-5010

Algaida-Llucmajor
1.CPC.08
Ma-3220,
3210

ACOND RC Condicionament

en

xarxa complementària
ACOND RC Condicionament

en

xarxa complementària
ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

7.260.000,00

145.200,00

Condicionament Ma-6015: C/2c

ACOND RC Condicionament

7.700.000,00

154.000,00

16.610.000,00

332.200,00

Llucmajor-Circuit estratègic
1.CPC.10

xarxa complementària

Condicionament Ma-3220 i C/2c
Joan-

Sant
Ma- Ma-3210:
Montuïri-Ma-15

1.CPC.09 Ma-6015

en

Condicionament Sa Pobla- C/2c
Sineu: Ma-3501, Ma-3441,
Ma-3511

en

xarxa complementària
ACOND RC Condicionament

en

xarxa complementària

1.CPC.11 Ma-2130

Condicionament
Inca- C/2c
Selva-Caimari Ma-2130

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

5.500.000,00

110.000,00

1.CPC.13 Ma-1120

Condicionament Ma-1120: C/2c
Esporles a Ma-1110

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

2.640.000,00

52.800,00

1.CS.01

Ma-1030

Condicionament Ma-1030: C/2c
S'Arracó-Sant Elm

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.300.000,00

66.000,00

1.CS.02

Ma-3040

Condicionament Ma-3040: C/2c
Connexió Ma-3011-Ma-13

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.080.000,00

61.600,00

1.CS.03

Ma-1012

Condicionament Ma-1012: C/2c
Capdellà-Peguera

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

7.700.000,00

154.000,00

1.CS.04

Ma-1015

Condicionament
Ma- C/2c
1015:Palmanova-Calvià

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

4.620.000,00

92.400,00

1.CS.05

Ma-2112

Condicionament Ma-2112: C/2c

ACOND RS Condicionament

en

4.400.000,00

88.000,00

en

4.400.000,00

88.000,00

Inca- Mancor de la Vall
1.CS.06

Condicionament Ma-4021, C/2c
Ma-4022,

xarxa secundària
ACOND RS Condicionament

Ma-
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4021
1.CS.07

Ma-6015

ACTUACIÓ FASEI

Ma-4022:
S'Illot

Sant

TIPUS
DE
VIA

Llorenç-

Condicionament Ma-6015: C/2c
S'Estanyol-Circuit
estratègic

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

TIPUS D’ACTUACIÓ

xarxa secundària
ACOND RS Condicionament

en

2.640.000,00

52.800,00

xarxa secundària

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament
Son C/2c
Servera-Port Vell Ma-4032

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.300.000,00

66.000,00

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença- C/2c
Ma-13

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.700.000,00

74.000,00

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament Manacor- C/2c
camí de Conies

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

13.200.000,00

264.000,00

1.CS.11

Ma-2031

Condicionament
Camino C/2c
Viejo de Bunyola, sa
Indioteria-enlace Garrovers

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.850.000,00

77.000,00

1.CS.12

Ma-5020

Condicionament Porreres- C/2c
Llucmajor Ma-5020

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

6.600.000,00

132.000,00

1.CS.13

Ma-14

Condicionament
Santanyí Ma-14

Felanitx- C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

8.360.000,00

167.200,00

1.CS.14

Ma-4015

Condicionament
Fortesa Ma-4014

Son C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.300.000,00

66.000,00

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament
Petra Tram I

Sineu- C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.080.000,00

61.600,00

1.CS.16

Ma-3431

Condicionament Ma-3431: C/2c
Muro a carret.int. Bahía de

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

3.520.000,00

70.400,00

1.CS.17

Ma-5100

ACOND RS Condicionament

en

8.700.000,00

174.000,00

en

4.400.000,00

88.000,00

3.840.000,00

76.800,00

Ma-2031

Alcudia
Condicionament Porreres- C/2c
Felanitx
1.CSC.01 Ma-4021

Condicionament Manacor- C/2c ACOND RSC Condicionament
Son Carrió Ma-4021 hasta
Ma-4022

1.CSC.02 Ma-3222

xarxa secundària
xarxa
secundària
complementària

C/2c ACOND RSC Condicionament
en
Condicionament
xarxa
secundària
Vilafranca-Sant Joan Macomplementària
3222

TOTAL

11.965.600,00€
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2.DUP.01 Ma-19
2.DUP.02 Ma-1

TIPUS
DE VIA

ACTUACIÓ FASE II

TIPUS D'ACTUACIÓ

Prolongació
autopista
llevant: Llucmajor-Campos

C/4c

DUPLIC Carretera de 4 carrils
p/duplicació de calçada

30.360.000,00

607.200,00

Duplicació

C/4c

DUPLIC Carretera

37.400.000,00

748.000,00

5.940.000,00

118.800,00

15.180.000,00

303.600,00

de

calçada

Peguera-Andratx
2.DUP.03 Ma-6014

Duplicació

de

C/4c

2.AM.01 Ma-13
2.CC2C.01

carrils

DUPLIC Carretera de 4 carrils

Duplicació

de

p/duplicació de calçada
C/4c

DUPLIC Carretera de 4 carrils

calçada:Manacor-Sant
Llorenç
2.DUP.05 Ma-1014

4

p/duplicació de calçada

calçada:S'Arenal-Cala Blava
2.DUP.04 Ma-15

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

p/duplicació de calçada

Duplicació
de
calçada
polígon Son Bugadellas

C/4c

DUPLIC Duplicació de calçada
polígon Son Bugadellas

1.650.000,00

33.000,00

Ampliació 1 carril autopista
central: Tram Ma-3010-Inca

A/6c

AMPLC/1c Ampliació 1 carril en
autopista existent

46.970.000,00

939.400,00

Carretera interior
d'Alcúdia Tram I

C/2c

C/2c NT Carretera de 2 carrils de
nou traçat

2.200.000,00

44.000,00

Badia

2.VAR.01

Variant de Manacor Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

7.040.000,00

140.800,00

2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

4.840.000,00

96.800,00

2.VAR.03

Variant de Campos

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2

13.200.000,00

264.000,00

7.700.000,00

154.000,00

7.700.000,00

154.000,00

7.700.000,00

154.000,00

7.700.000,00

154.000,00

7.040.000,00

140.800,00

4.840.000,00

96.800,00

4.400.000,00

88.000,00

4.400.000,00

88.000,00

5.500.000,00

110.000,00

carrils de nou traçat
2.VAR.04 Ma-12

Variant de Can Picafort

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.07

Variant

de

S´Alqueria

VAR

VAR/2c

Blanca Sud
2.VAR.08

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

Variant de Calonge S´horta

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.10 Ma-6100

Variant d'es Llombards

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.11

Variant de Llucmajor Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.12 Ma-6100

Variant de Ses Salines

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.VAR.13

Variant de Alcudia Nord

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

2.640.000,00

52.800,00

2.VAR.14 Ma-14

Variant de Cas Concos

C/2c

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

4.400.000,00

88.000,00

2.VAR.15

Variant de Felanitx

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

4.620.000,00

92.400,00

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

2.VAR.17

Variant
Tram II

de

MEMÒRIA AMBIENTAL

Porto

Cristo.

VAR

VAR/2c

Variant de 2 carrils

3.960.000,00

79.200,00

VAR

VAR/2c

Ronda / variant de 2
carrils de nou traçat

5.500.000,00

110.000,00
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2.EA.01

Ma-20

2.CPB.01 Camí local

ACTUACIÓ FASE II

TIPUS
DE VIA

Accesos a Palma: Ma-20
Enllaç de Son Gotleu
Condicionament camí local:
Carretera interior
d'Alcúdia Tram II

VALORACIÓ
PRESSUPOST
MESURES
ESTIMAT (€) MEDIAMBIENTALS
(€)

TIPUS D'ACTUACIÓ

Nou enllaç d'autopista
C/2c

Badia

ACOND/I Condicionament tipus I

6.600.000,00

132.000,00

3.190.000,00

63.800,00

carretera convencional
xarxa bàsica

2.CPC.01 Ma-4010

Condicionament Ma-4010:
Felanitx-Portocolom

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

12.760.000,00

255.200,00

2.CPC.02 Ma-6100

Condicionament Ma-6100:
Santayí-Ses Salines

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

7.920.000,00

158.400,00

2.CPC.03 Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Inters. Pollença-Sa Calobra

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

33.660.000,00

673.200,00

2.CPC.04 Ma-6101

Condicionament Ma-6101:
de Ma-6030 a Ses Salines

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

9.570.000,00

191.400,00

2.CPC.05 Ma-1110,
1130

Ma- Condicionament Ma-1110:
S'Esgleieta-Valldemossa

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

8.690.000,00

173.800,00

2.CPC.06 Ma-3413

Condicionament Ma-3413:
de Ma-3410 a Can Picafort
Sud

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

3.850.000,00

77.000,00

2.CPC.07 Ma-3430

Condicionament Ma-3430:
Muro-Santa Margalida

C/2c

ACOND RC Condicionament
en
xarxa complementària

3.850.000,00

77.000,00

2.CS.01 Ma-6100

Condicionament Ma-6100:
Ses Salines-Colònia de Sant
Jordi

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

4.543.000,00

90.860,00

2.CS.02 Ma-3230

Condicionament Ma-3230:
de Sant Joan a Ma-3220

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

770.000,00

15.400,00

2.CS.03 Ma-1014

Condicionament
Calvià-polígon

Ma-1014:
Son

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

1.155.000,00

23.100,00

Ma-1041:

C/2c

ACOND RS Condicionament

en

3.157.000,00

63.140,00

Bugadellas
2.CS.04 Ma-1041

Condicionament

Palma-Puigpunyent
tram
camí dels Reis-Ma-1042

xarxa secundària

2.CS.05 Ma-3241

Condicionament
Costitx-Ma-3240

Ma-3241:

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

1.540.000,00

30.800,00

2.CS.06 Ma-3421

Condicionament Ma-3421:
Sa Pobla Ma-13A

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

en

2.079.000,00

41.580,00

Condicionament

C/2c

ACOND RS Condicionament

en

5.852.000,00

117.040,00

en

2.926.000,00

58.520,00

en

4.620.000,00

92.400,00

en

6.006.000,00

120.120,00

en

4.081.000,00

81.620,00

en

1.617.000,00

32.340,00

2.CS.07 Ma-5017

Ma-5017:

Ma-15-Ma-5010
2.CS.08 Ma-4013

Condicionament

xarxa secundària
Ma-4013:

C/2c

Accés a cala d´Or
2.CS.09 Ma-4031

Condicionament

xarxa secundària
Ma-4031:

C/2c

Son Servera-Ma-15
2.CS.10 Ma-3331

ACOND RS Condicionament

Condicionament Ma-3331

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

2.CS.11 Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

C/2c

ACOND RS Condicionament
xarxa secundària

2.CSC.01 Ma-1022

Condicionament Ma-1022

C/2c

ACOND RC Condicionament
xarxa complementària

TOTAL

7.426.320,00€
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11. CRITERIS AMBIENTALS ESTRATÈGICS.

1.- Millorar la qualitat de la xarxa viària tant per l’ús del transport públic com privat.
Aquesta millora suposarà efectes positius en l’àmbit de la seguretat i la fluïdesa del trànsit
per carretera.
2.- S’han proposat alternatives per a cada una de les infraestructures viàries, escollint
sempre aquelles que tinguin conseqüències beneficioses quant a mínim consum de
combustible, permetent un creixement sostenible de les infraestructures.
3.- S’ha previst que totes les noves actuacions (carreteres de nou traçat i desdoblaments)
no afectin a cap hàbitat de les directives 92/43/CE, 79/409/CE i LECO. Aquestos hàbitats
s’afectaran puntualment en condicionaments de la xarxa existent.
3.- Cap esperar la major part dels impactes negatius durant la fase d’execució de les
infraestructures.
4.-En la fase de desenvolupament del PDSCMa, s’han posat de manifest impactes
positius importants derivats de la millora quant a la seguretat viària, la gestió de recursos i
al benestar social.
5.- Per a la correcta execució del Pla des del punt de vista mediambiental, han de tenir-se
en compte una sèrie de mesures preventives i correctores que s’han especificat en l’ISA,
les quals es refereixen quant a les infraestructures a la protecció de la vegetació, la
fauna, l’aigua i el sistema hidrològic, la hidrogeologia , el paisatge, l’aire, el medi acústic i
el sòl.
6.- Per aconseguir que les mesures protectores i correctores siguin dutes a terme
correctament, de manera que no es produeixin alteracions irreversibles en el medi,
s’aplicarà el Programe de Vigilància Ambiental per al seguiment del compliment del
PDSCMa.
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12. RESUM.
Aquesta revisió del Pla Director de Carreteres vigent es realitza d’acord amb l’estipula’t a
la Llei 16/2001, de 16 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de carreteres i camins (BOIB del 22), que estableix al punt b) de l’article 2 que
correspon als consells insulars elaborar i aprovar el Pla director sectorial de carreteres.
Aquesta revisió comporta certes actuacions, establertes al Programa de Construcció del
PDSCMa, a realitzar en els pròxims anys en dues fases. La Fase I que abasta els primers
8 anys des de la seva aprovació i la Fase II d’avanç d’ordenació que abasta des de l’any
9 al 16.
La construcció d’infraestructures lineals, com carreteres i autopistes, produeix importants
modificacions en el medi natural degut a:
¾ la gran superfície que ocupen,
¾ a l’efecte de barrera que produeixen
¾ al seu notable poder de penetració i influència sobre el territori.
Per això, considerant la ràpida desaparició i transformació de zones poc alterades per les
activitats humanes i el creixent deteriorament de les condicions naturals originals de
l’entorn, es realitza l’avaluació ambiental estratègica per tal de preservar el medi ambient
de la forma més correcta possible.
S’han estudiat, de manera general, els efectes que ocasionaran sobre el medi les
diferents accions que es portaran a terme a la construcció de carreteres, valorant-les i
establint les mesures de prevenció, correcció, control i vigilància a desenvolupar.
En els següents apartats es descriuran de forma genèrica les repercussions ambientals
que poguessin derivar-se de l’execució del Pla Director Sectorial de Carreteres, valorantles en el desenvolupament dels projectes a executar pel Pla.

12.1. PRINCIPALS
(IDENTIFICACIÓ).

ACCIONS

SUSCEPTIBLES

DE

PRODUIR

IMPACTE

L’adaptació de la Xarxa Viària de Mallorca a les demandes de la nova societat implica,
necessàriament, accions sobre el medi natural, biològic, geològic, paisatgístic i econòmicsocial. i poden provocar una sèrie d’afeccions i de canvis, més o menys importants, sobre
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el medi ambient on s’implantaran. En aquest primer apartat s’identificaran les possibles
afeccions que les actuacions recollides en el present Pla Director puguin ocasionar.
Així mateix, s’han de dissenyar mesures de restauració (mesures correctores) dels
diferents components del medi (aigua, aire, sòl, flora, fauna, patrimoni i paisatge) sobre
els quals s’hagin produït impactes ambientals.
Afeccions a l’atmosfera
Es podran produir alteracions de la qualitat de l’atmosfera per dos tipus, d’emissions de
partícules de pols durant les obres de construcció i emissió de soroll durant la fase
d’explotació principalment.
Afeccions al sistema hidrològic
Les afeccions que es poden produir sobre les aigües seran:
¾ Augment de la terbolesa de les aigües superficials produïda pels sediments
procedents del moviment de terres, de la construcció de les estructures de formigó
i de les obres de drenatge.
¾ Esbrossada de la vegetació natural de les riberes de rius i/o rierols degut a
l’ocupació del sòl per les obres i per les infraestructures a construir.
¾ Contaminació de les aigües deguda al vessament accidental d’oli i combustible de
les màquines, així com a l’abocament d’altres substàncies com ciment i
hidrocarburs procedents del rentat de la maquinària en zones no autoritzades.
¾ Afecció als aqüífers degut a la infiltració dels contaminants a través del sòl fins a
abastir les aigües subterrànies.
Afeccions al sòl
La construcció d’una nova carretera pot provocar la desaparició de la capa de sòl fèrtil per
ocupació del terreny amb la nova via.
Generalment, abans de procedir a les feines de revegetació a les zones d’afecció de les
obres, s’ha de tractar de retornar al relleu les formes naturals que posseïa. Per això es
procedirà a perfilar les arestes i elements artificials donant-li formes més arrodonides i
suavitzades que s’integren fàcilment en el paisatge.
Afeccions a la vegetació natural
Qualsevol obra o intervenció que es produeixi en una carretera ocasionarà la destrucció
de part de la vegetació natural propera.
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Sempre que sigui possible s’haurà de tractar de regenerar la vegetació original de la zona
afectada per les obres per mitjà de sembres i plantacions. Es permetrà, d’aquesta
manera, assegurar l’èxit de la plantació al estar aquestes espècies perfectament
adaptades a les condicions del sòl, de temperatures i de precipitacions de l’àrea a
restaurar.
Afeccions a la fauna
Les carreteres poden formar una barrera infranquejable a la fauna terrestre del lloc, bé
pel trànsit continu de vehicles, bé per la construcció d’un tancament mitjançant una malla
d’acer de triple torsió com succeeix amb les autovies.
L’adequació d’algunes obres de drenatge o passos inferiors perquè puguin ser utilitzades
pels abocadors en els seus desplaçaments, o inclús la construcció de passos específics
per a la fauna quan siguin necessaris, van a permetre el “trasiego” dels animals a un
costat i l’altre de manera que existeixi una continuïtat d’aquestes poblacions.
Afeccions al medi ambient socioeconòmic
Amb la construcció de noves vies de comunicació i amb el condicionament i millora de les
carreteres ja existents, s’ha millorat l’accessibilitat cap a zones més allunyades del
principal nucli industrial i urbà, Palma de Mallorca.

12.2. MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ.
S’estableixen una sèrie de recomanacions per evitar, o limitar en la mesura del possible,
els possibles impactes que el desenvolupament dels projectes de carreteres del Pla
Director puguin tenir sobre el medi.
Mesures preventives i correctores per a la protecció d’espais naturals
Tant en els nous traçats de carreteres i autovies com a les zones on es puguin ubicar
abocadors, zones préstecs o parcs de maquinària ubicades en LICs, s’haurà d’avaluar les
possibles afeccions a les espècies o hàbitats que varen motivar la seva declaració de
LIC, prèviament a la seva definició, a fi d’evitar-los.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del patrimoni històric-artístic,
arqueològic i paleontològic
Es posarà especial cura en no destruir o fer malbé els possibles jaciments i d’interès
patrimonial que poguessin aparèixer al realitzar el moviment de terres durant la fase de
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construcció i/o condicionament. Així mateix, no s’avaluaran les possibles afeccions als
elements de valor històric situats a les immediacions de la traça.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de serveis existents
S’haurà de mantenir la permeabilitat territorial mitjançant reposició dels camins rurals i
carreteres que siguin travessats pel traçat de les autovies. Es posarà especial cura en
mantenir la permeabilitat de les vies pecuàries que poguessin resultar afectades.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del paisatge
S’utilitzaran plantacions en forma de pantalles vegetals per integrar les elements artificials
a l’entorn. També, a l’utilitzar a les plantacions espècies arbòries i arbustives com les que
es troben a les immediacions, es podrà arribar a integrar millor l’obra a l’entorn, perquè es
restauraran les formes, els colors i les textures de la vegetació circumdant.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de l’atmosfera
S’haurà de controlar l’emissió de pols generat pel moviment de maquinària pesada. Per
això es recomana efectuar riscos periòdics de les zones d’obra, especialment en els
camins sense revestir, en zones d’acumulació de terres, en abocadors, en terraplens i en
tots aquells llocs i actuacions que puguin suposar una important generació de partícules
de pols.
Com a tècniques de protecció de la contaminació acústica es recomanen el projecte de
pantalles acústiques convencionals o de monticuls antisoroll.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del sistema hidrològic
Les obres no han d’afectar significativament cap dels cabals que es trobin propers,
havent-se de respectar al menys els 5 m de domini públic hidràulic o cada costat del
cabal, pel que es recomana que l’encreuament de rius i rierols es realitzi mitjançant
viaductes sempre que sigui possible.
Mesures preventives i correctores per a la protecció del sòl
En els talussos de desmunt que no han pogut ser recolonitzats per la vegetació natural,
les possibles mesures d’integració paisatgística i d’estabilització que puguin aplicar-se
són la hidrosembra o el projecte de murs verds de gabions, segons els casos.
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Mesures preventives i correctores per a la protecció de la vegetació
S’aconsella comptar amb un pla de revegetació, que consti com a mínim dels següents
apartats: preparació del sòl, tractament de talussos, tractament de medianes, plantacions
en passos de fauna, tractaments en enllaços i tractament de zones a restaurar.
Mesures preventives i correctores per a la protecció de la fauna
Es recomana per tal d’assegurar la permeabilitat a totes les espècies animals presents,
conèixer l’existència d’obres de drenatge que tinguin les dimensions adequades perquè
siguin utilitzades com pas de fauna. En el cas que no existeixin obres de drenatge
adequades, s’estudiaria la conveniència de construir passos de fauna específics, de
manera que s’aconsegueixi un nombre suficient de passos que asseguri la permeabilitat
transversal a un costat i a l’altre de la via.

12.3. Espais protegits.
En les lleis existents relatives a medi ambient tant d’àmbit europeu com estatal i
autonòmic es recullen diversos tipus d’espais protegits.
En primer lloc les directives europees estableixen una xarxa ecològica europea
denominada ‘Xarxa Natura 2000’. Aquesta xarxa consta de diverses zones d’especial
protecció (ZEPA, ZEC i LIC). Aquestes són les zones de major importància ambiental,
doncs qualsevol projecte que les travessi necessitarà realitzar avaluació d’impacte
ambiental.
D’altra banda la normativa autonòmica compta amb altre tipus d’àrees de protecció. En
aquest cas es denominen ANEI, ARIP i APPI. Encara que aquestes zones també hauran
de ser tingudes en compte a l'hora de realitzar un projecte (a fi de fer compatible la
conservació dels recursos naturals amb un correcte aprofitament dels mateixos), el
travessar-les no comporta necessàriament la realització d'avaluació ambiental.
Segons la Llei 11/2006, de 14 de setembre de la Comunidad Autònoma de les Illes
Balears, d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions estratègiques a les Illes Balears,
es mostren a continuació quantes de les actuacions de les 73 previstes en Fase I i de les
46 de les Fase II necessitaran avaluació d'Impacte ambiental, quantes realitzaran aquesta
avaluació si el òrgan ambiental ho considera oportú i quantes travessen espais protegits.
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Necessiten
AIA
Decisió del
Òrgan
Ambiental

FASE I

FASE II

21

23

8

7

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE I QUE TRAVESSEN
UN ÀREA PROTEGIDA.
ANEI

12

ANEI / ARIP

8

ARIP

1

LIC

6

ZEPA

7

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE II QUE TRAVESSEN
UN ÀREA PROTEGIDA.
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ANEI

5

ANEI / ARIP

5

AAPI / ARIP

1

ANEI / ARIP / AAPI

2

ARIP

4

LIC

8

ZEPA

8
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12.4. CONSIDERACIONS PAISATGÍSTIQUES.
Dintre de l’illa poden distingir-se diferents tipus de paisatge. El Pla Territorial de Mallorca
en un intent per simplificar i caracteritzar aquests diversos paisatges proposa nou unitats
paisatgístiques gràcies a les quals quedaria representada tota Mallorca. Aquestes nou
unitats són:
¾ UP.1: Serra Nord i la Victòria
¾ UP.2: Xorrigo, Massís de Randa, part sud dels Serres de Llevant i El Puig de
Bonany.
¾ UP.3: Badies del Nord.
¾ UP.4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi.
¾ UP.5: Península d’Artà
¾ UP.6: Llevant
¾ UP.7: Migjorn
¾ UP.8: Raiguer
¾ UP.9: Pla
A continuació es presenten dues taules en les quals es reconta el nombre de projectes
que travessen cadascuna de les unitats paisatgístiques. D'aquestes taules s’obté la
conclusió que els projectes de la Fase I s’emmarquen principalment en la Unitat 4, Badia
de Palma i al Pla de Sant Jordi. Mentre que els projectes de Fase II afecten principalment
a la Unitat 7, Migjorn.
NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE I QUE TRAVESSEN CADASQUNA DE LAS UNIDATS PAISATGÍSTIQUES
UP 1
UP 2
UP 3
UP 4
UP 5
UP 6
UP 7
UP 8
UP 9
5
12
4
20
2
12
4
15
17

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE II QUE TRAVESSEN CADASQUNA DE LAS UNIDATS PAISATGÍSTIQUES
UP 1
UP 2
UP 3
UP 4
UP 5
UP 6
UP 7
UP 8
UP 9
8
5
4
9
3
10
12
8
7
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D’altra banda el Pla Territorial de Mallorca preveu una sèrie de connectors paisatgístics
que permetin donar a la Illa uniformitat i connexió quant a la flora i la fauna de la mateixa.
Aquests connectors podran ésser locals, en forma de passos d’animals, o lineals, aquests
ja no són puntuals sinó que afectaran a zones més àmplies.
El primer tipus de connector va íntimament lligat a les carreteres, doncs en essència són
passos que permetin salvar a la fauna la barrera que suposa per a ells una obra lineal
d'aquestes característiques. El Pla Territorial preveu 4 connectors paisatgístics locals, dos
en la Ma.-13 i altres dos en la Ma.-15.
Quant als connectors paisatgístics lineals el Pla Territorial recull 14, encara que preveu
l’execució a curt termini de només un d’ells, el de Na Borges – Masies de Randa. Cal
tenir en compte que donada la naturalesa d'aquestes actuacions no són competència del
departament d'Obres Públiques, però si es tindran en compte per si obres contingudes en
les zones d'aquests connectors lineals donessin lloc a realitzar algun connector local.
Encara que això no queda recollit en el Pla Territorial.
Els 14 connectors paisatgístics lineals contemplats en el Pla Territorial són:
3.1.
Arc de Sineu
3.2.
Arc de Palma
3.3.
Llucmajor
3.4.
Campos
3.5.
Randa-Llevant
3.6.
Llevant
3.7.
Calicant mar
3.8.
Son Real – Tramuntana
3.9.
Pollença
3.10.
Inca
3.11.
na Borges – Randa
3.12.
na Borges – Calicant mar
3.13.
Son Real – Borges – Sineu
3.14.
Rafeubetx
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Igual que en el cas anterior es donen a continuació dues taules en les quals es reconta el
nombre de projectes que travessen cadascun dels connectors paisatgístics.

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE I QUE TRAVESSEN CADASCÚ DELS CONECTORS PAISATGÍSTICS
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
CP
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
9

3

5

0

2

2

6

2

1

1

3

2

6

0

NOMBRE DE PROJECTES DE LA FASE II QUE TRAVESSEN CADASCÚ DELS CONECTORS PAISATGÍSTICS
CP
3.1

CP
3.2

CP
3.3

CP
3.4

CP
3.5

CP
3.6

CP
3.7

CP
3.8

CP
3.9

CP
3.10

CP
3.11

CP
3.12

CP
3.13

CP
3.14

3

2

2

4

4

1

2

3

1

0

1

1

1

0

12.5. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA AMBIENTAL.

El seguiment i vigilància ambiental es portarà a terme mitjançant el Pla de Vigilància
Ambiental que té per objecte establir els sistemes de control i vigilància que permetin
garantir el manteniment dels impactes dintre dels llindars admissibles. L’efectivitat de
l’aplicació de mesures correctores o d’adequació de l’entorn ve determinada pel
seguiment d’un programa de vigilància metòdic i crític.
L’esmenta’t pla es posarà en marxa a partir de l’aprovació del PDSCMa, i els resultats i
conclusions es plasmaran en un informe el contingut del qual serà el següent:

SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA.
1.- Avaluació de la situació preoperacional.
2.- Supervisió del grau d’aplicació de les mesures correctores.
3.- Avaluació de l’efectivitat de mesures correctores concretes.
4.- Avaluació de l’efectivitat global de les mesures correctores aplicades al projecte.
5.- Definició de noves mesures correctores.
6.- Avaluació de les tendències observades en la correcció dels impactes ambientals
produïts per les obres i del grau de consecució dels objectius previstos.

MEMÒRIA AMBIENTAL

A.179

CONTINGUT DEL PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL.
ESTUDI DELS DIFERENTS PROGRAMES DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DE LES
INFRAESTRUCTURES.
1.- Control i seguiment dels impactes ocasionats pel renou.
a) Comprovació que les mesures de protecció acústica implantades assoleixen els
nivells de reducció sonora previstos.
b) Comprovació que a les zones en les que no s’han considerat necessàries les
mesures correctores, les dades obtinguts així ho confirmen.
2.- Control i seguiment de la qualitat de les aigües superficials.
a) Comprovació del parc de maquinària.
b) Planta de fabricació de formigons.
3.- Control i seguiment dels impactes sobre el sòl.
a) Pèrdua de terra per ocupació.
b) Restitució del terreny al seu perfil original o al més aprofitat per a la seva
restauració posterior.
c) Conservació de la terra vegetal.
d) Processos erosius.
e) Control de préstecs i abocadors.
f) Control de la creació de nous accessos i camins.
g) Control de residus de l’obra.
h) Control i seguiment dels impactes sobre la vegetació
i) Control i seguiment dels impactes sobre la fauna.
j) Control d’alteracions a la xarxa de drenatge.
k) Control i seguiment dels impactes sobre el paisatge.
l) Supervisió dels efectes sobre el medi socioeconòmic.

12.6. VIABILITAT ECONÒMICA.

En acabant per poder portar a terme totes les mesures correctores i preventives s'ha
establert una previsió del 2% del pressupost per a cadascuna de les actuacions
disposades al PDSCMa.
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Així per a les actuacions contingudes en la Fase I del Programa de Construcció, del
present Pla es reservaran 12.361.600 € mentre que per a les de la Fase II la quantia
ascendirà a 7.316.320 €.

12.7. CRITERIS AMBIENTALS ESTRATÈGICS

1.- Millorar la qualitat de la xarxa viària tant per l’ús del transport públic com privat.
Aquesta millora suposarà efectes positius en l’àmbit de la seguretat i la fluïdesa del trànsit
per carretera.
2.- S’han proposat alternatives per a cada una de les infraestructures viàries, escollint
sempre aquelles que tinguin conseqüències beneficioses quant a mínim consum de
combustible, permetent un creixement sostenible de les infraestructures.
3.- S’ha previst que totes les noves actuacions (carreteres de nou traçat i desdoblaments)
no afectin a cap hàbitat de les directives 92/43/CE, 79/409/CE i LECO. Aquestos hàbitats
s’afectaran puntualment en condicionaments de la xarxa existent.
3.- Cap esperar la major part dels impactes negatius durant la fase d’execució de les
infraestructures.
4.-En la fase de desenvolupament del PDSCMa, s’han posat de manifest impactes
positius importants derivats de la millora quant a la seguretat viària, la gestió de recursos i
al benestar social.
5.- Per a la correcta execució del Pla des del punt de vista mediambiental, han de tenir-se
en compte una sèrie de mesures preventives i correctores que s’han especificat en l’ISA,
les quals es refereixen quant a les infraestructures a la protecció de la vegetació, la
fauna, l’aigua i el sistema hidrològic, la hidrogeologia , el paisatge, l’aire, el medi acústic i
el sòl.
6.- Per aconseguir que les mesures protectores i correctores siguin dutes a terme
correctament, de manera que no es produeixin alteracions irreversibles en el medi,
s’aplicarà el Programe de Vigilància Ambiental per al seguiment del compliment del
PDSCMa.
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D.- PREVISIÓ DELS IMPACTES SIGNIFICATIUS DE L’APLICACIÓ DEL PDSC I
ELS PRINCIPIS DE SOSTENIBILITAT APLICABLES.
L’aplicació del PDSCMa portarà efectes sobre:
1.- EFECTES AL TERRITORI.
Els principals efectes sobre el territori balear es deriven de la instal·lació de noves
infraestructures. En concret, cap destacar els punts següents:
-

-

A la fase 1 es contemplen sol·lament tres actuacions (1.AVU4C.01 i
1CC2C.02) de nou traçat amb una longitud total de 3,7 Km, a més de les
variants dels nuclis urbans.
Les demes actuacions es reparteixen entre duplicacions de calçada,
ampliació d’un carril i millora d’enllaços.
Altra part molt important es el condicionament de la xarxa existent als
paràmetres de la xarxa viària a la que pertanyen.

En general, l’impacte sobre el territori ha de consederar-se com a negatiu, sobretot en els
casos en els que suposa un canvi d’ús del mateix.
El criteri a tenir en compten en l’elecció de les alternatives de traçat han estat:
-

-

No afecció de LICs i ZEPAs: s’ha intentat no afectar o afectar el mínim
possible.
No afecció a parcs i a altres figures d’espais naturals protegits.
Proximitat a les infraestructures existents. S’ha intentat que les noves
infraestructures discorrin el més apropat possible a les infraestructures
existents.
Utilització de corredors preexistents.
Adaptació a les condicions geomorfològiques dels terrenys intentant que
les infraestructures s’adaptin al mateix, a fi de reduir, en la mesura del
possible, els moviments de terra innecessaris.
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2.- EFECTES SOBRE LA SOCIETAT.
L’afavoriment d’un bona xarxa de carretera té un conjunt d’efectes socials positius:
-

-

L’execució del PDSCMa redundarà en una millora dels nivells de servei de
les carreteres.
La millora dels nivells de servei es tradueix en l’increment de la seguretat,
el que contribuirà a reduir els índexs de sinistralitat. Les conseqüències
socials són evidents, tant a nivell personal com a nivell del cost sanitari
que comporta.
La millor dels nivells de servei es tradueix també en un descens de
consum de carburants, relacionada amb l’increment de la fluïdesa del
trànsit.

3.- EFECTES SOBRE L’EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE.
El PDSCMa permetrà unes bones pràctiques mediambientals que reduiran l’emissió de
gasos d’efecte hivernacle:
-

Bones pràctiques derivades del consum de combustible amb una
conducció per carreteres amb un nivell de servei adequat.
Bones pràctiques derivades de l’ incorporació d’energies alternatives per al
moviment de la flota.
Bones pràctiques derivades de la incorporació de noves tecnologies, que
inclou experiències relacionades amb millores a l’operació.

El conjunt de totes aquestes mesures permet avançar cap al bon camí respecte al
compliment del Protocol de Kyoto.

Els principis de sostenibiliat aplicables seran un conjunt d’actuacions concretes
encaminades a:
-

Racionalitzar l’ús d’energia i fomentar la introducció d’energies alternatives
amb l’objectiu de reduir emissions.
Reduir el consum de recursos, fonamentalment carburants i olis.
Implantar eines que permetin l’adequat seguiment d’objectius
mediambientals.
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ANNEX 1: PLÀNOLS
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ANNEX 2: BENS D’INTERÈS CULTURAL (BIC)
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ANNEX 3: FITXES AMBIENTALS ACTUACIONS PROPOSADES
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ANNEX 4: ESTUDI D’INCIDÈNCIA PAISATGÍSTICA
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1. ANTECEDENTS.

El present annex es redacta d’acord amb l’estipula’t en la disposició addicional 16 de la
Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives i diu així:

En els projectes subjectes a avaluació d’impacte ambiental i en els plans i programes
subjectes a avaluació ambiental estratègica la tramitació de la qual s’iniciï amb
posterioritat al 1 de gener de 2007, l’estudi d’impacte ambiental i l'informe de
sostenibilitat ambiental han d’anar acompanyats d'una annex específic que contingui
un estudi d’incidència paisatgística que ha d’identificar el paisatge afectat pel projecte
o pla en qüestió, preveure els efectes que el desenvolupament del projecte o pla
produirà sobre el mateix i definir les mesures protectores, correctores o
compensatòries d'aquests efectes.

2. INTRODUCCIÓ.

La construcció d’infraestructures lineals, com carreteres i autopistes, produeix importants
modificacions al medi natural degut a:
¾ la gran superfície que ocupen,
¾ a l’efecte de barrera que produeixen
¾ al seu notable poder de penetració e influència sobre el territori.
Per això, considerant la ràpida desaparició i transformació de zones poc alterades per les
activitats humanes i el creixent deteriorament de les condicions naturals originals de
l’entorn, serà necessari realitzar una avaluació ambiental estratègica dels impactes que
produiran sobre el medi les actuacions programades a la revisió del Pla Director de
Carreteres de l’illa de Mallorca, indicant per a cada cas els instruments d’avaluació i
control que s’han de desenvolupar prèviament a la seva execució.
Per altra part es descriuran, de manera general, els efectes que ocasionaran sobre el
medi les diferents accions que es portaran a terme a la construcció de carreteres,
valorant-les i establint les mesures de prevenció, correcció, control i vigilància a
desenvolupar.
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3. EL PAISATGE

La consideració del paisatge ve emmarcada per tres aspectes fonamentals, a saber:
-

El concepte de paisatge com element aglutinador de tota una sèrie de
característiques del medi físic.

-

La capacitat d’absorció que té un paisatge sobre les actuacions que es deriven
dels projectes de caràcter constructiu.

-

La forta component subjectiva que preval en qualsevol valoració del paisatge.

L’estudi del paisatge visual d’un territori sobre el qual es preveu desenvolupar una
determinada actuació ve determinat per la seva Qualitat Paisatgística i es realitza sota
dos punts de vista els quals resulten complementaris entre sí: el Paisatge Intrínsec de
l’àrea en sí mateixa i el Paisatge Extrínsec del seu entorn immediat.
Pel que respecta a la qualitat paisatgística, aquesta es considera com una qualitat pròpia
del medi, podent descompondre’s pel seu estudi en una sèrie de paràmetres predefinits.
L’estudi del paisatge intrínsec considera només les característiques visuals de l’àrea,
sense considerar l’entorn de la mateixa. Consisteix en la descripció dels elements
sensorials que composen el paisatge intern de l’àrea. El seu estudi permetrà establir la
modificació del paisatge intern que l’àrea experimentarà com a conseqüència de
l’execució i posada en funcionament de les actuacions plantejades al Pla Director.
L’estudi del paisatge extrínsec considera no només les característiques internes de
l’àrea, sinó també les característiques visuals de l’entorn de l’àrea estudiada. Per regla
general s’estudien les relacions paisatgístiques existents entre l’àrea i el seu entorn, és a
dir, els accessos visuals i la intervisibilitat que relaciona l’àrea objecte d’estudi amb el
seu entorn visual.
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3.1. PAISATGE INTRÍNSEC

Constitueix el paisatge intern de l’àrea o corredor directament afectat per l’actuació proposada.
L’efecte visual sobre el paisatge propi de l’àrea afectada estarà en funció dels següents
factors, a part, per suposat, de les característiques tant actuals del medi receptor com de la
pròpia actuació futura a establir en el mateix:
•

Situació topogràfica relativa de l’àrea afectada (en vessant, en pla, etc.).

•

Tipologia i naturalesa de la vegetació de l’àrea (arbòria, arbustiva, densa).

•

Grau de transformació actual del paisatge per elements antròpics.

3.2. PAISATGE EXTRÍNSEC

L’anàlisi del paisatge extrínsec s’inicia amb l’estudi de la conca visual de l’àrea d’afecció.
La conca visual de qualsevol àrea és la porció del territori visible des de la mateixa.
Arribats a aquest punt hem de posar de manifest com resulta possible diferenciar dos
tipus de conca visual, a saber:



Conca visual topogràfica.
Conca visual real.

A la primera, la conca visual topogràfica, es considera únicament la topografia del terreny,
sense tenir-se en compte els elements presents en el mateix com és el cas de les
barreres o pantalles visuals (edificis, vegetació, etc.).
La conca visual real és la que s’obté considerant, a part del relleu, les barreres visuals
com són les edificacions o la vegetació arbòria i/o arbustiva.
El impacte visual sobre el paisatge extrínsec, és a dir, sobre les vistes des de l’entorn cap
a l’àrea tractada i viceversa, dependrà de les característiques visuals de la conca visual
de l’àrea afectada, i evidentment del tipus d’actuació final que es porti a terme en ella.
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Els elements principals que defineixen una conca visual són els següents:
-

-

-

Grandària de la conca visual. Per a una determinada distància màxima
d’observació, quant major és la superfície de la conca major és la fragilitat visual
(al ser observable des de més zones o punts).
Forma. Les conques visuals de formes excèntriques són més fràgils.
L’excentricitat de la conca visual es refereix a l’allunyament de l’àrea afectada
amb respecte al centre de gravetat de la superfície de la conca visual.
Proporciona un índex de la focalització de la conca visual. La intrusió visual serà
major quant major sigui la focalització de la conca visual.
Compacitat. Les conques compactes, sense “forats" o àrees obscures, són més
fràgils que les que tenen molts forats.
Presència d’observadors potencials. La presència d’observadors potencials
dependrà principalment de la localització de focus de concentració d’observadors,
com poden ser poblacions, carreteres o miradors.

3.3. CONSIDERACIONS PAISATGÍSTIQUES

Dintre de l’illa poden distingir-se diferents tipus de paisatge. El Pla Territorial de Mallorca
en un intent per simplificar i caracteritzar aquests diversos paisatges proposa nou unitats
paisatgístiques gràcies a les quals quedaria representada tota Mallorca. Aquestes nou
unitats són:
¾ UP.1: Serra Nord i la Victòria
¾ UP.2: Xorrigo, Massís de Randa, part sud dels Serres de Llevant i El Puig de
Bonany.
¾ UP.3: Badies del Nord.
¾ UP.4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi.
¾ UP.5: Península d’Artà
¾ UP.6: Llevant
¾ UP.7: Migjorn
¾ UP.8: Raiguer
¾ UP.9: Pla
A continuació es recullen dues taules en les quals pot veure’s en que unitats
paisatgístiques s’emmarquen les diferents actuacions que es van a portar a terme en
cadascuna de les Fases d'aquest Pla de carreteres.

MEMÒRIA AMBIENTAL

A.191

CLAU
1.AM.01
1.AM.02

CARRETERA
Ma-20
Ma-1

1.AM.03

1.AM.04
1.AVU4C.01

1.EA.06

Ampliació 1 carril Autopista Central: Ma-13:
Tram Ma-30-Ma-3010

x

Ma-30

Ma-30

Prolongació Ma-30: Tram III: Ma-13-Ma-11

x

Prolongació Ma-30: Tram IV: Duplicació calçada
camí dels reis, Ma-11-Ma-1040

x

Desdoblamient Ma-30: Tram I i II: Ma-19-Ma-13

x

Duplicació de calçada Ma-1040. Connexió Ma30-Nova ronda Ajuntament Palma

x

Ma-1

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

x

Ma-20

Accessos a Palma: Accés Ma-11

x

Ma-20
Ma-20
Ma-20

Accessos a Palma: Accés Son Hugo, Ma-13

Ma-13

Accés a Lloseta des de autopista Inca Ma13:Enllaç i condicionament Ma-2111
Millora enllaç s'Arenal-Llucmajor Ma-6020 amb
la Ma-6014

Ma-13

1.CC2C.02

x

Accessos a Palma: Ma-20 amb Ma-15 i Ma-19
Millora Accessos Ma-13 (Marratxí)

1.EA.08

x

Accessos a Palma: Enllaç Ma-20 amb Ma-3018

Ma-13

1.EA.07

1.EA.09

x

Ma-13

1.EA.01

1.EA.05

Ampliació 1 carril autopista de ponent: PalmaPalmanova

x

Ma-1040

1.EA.04

x

Oest

Aeroport-S´Arenal

1.DUP.04

1.EA.03

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

Ampliació 1 carril. Via de Cintura Palma Tram

Ampliació 1 carril Autopista Llevant:Ma-19: Tram

Ma-30

1.EA.02

Unitats paisatgístiques que travessen

Ma-19

1.DUP.01

1.DUP.03

ACTUACIÓ FASE I

x
x

x
x

x

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon Son Llaüd)

x

Xarxa arterial de Palma: Via de Cintura. Accés
Ma-20

1.VAR.01

Variant de Petra Nord

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

1.VAR.03

Variant de Portocristo Tram I

1.VAR.05

Variant Muro

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

1.VAR.10

Variant de Llubí

1.VAR.11

Variant de Sencelles

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

1.VAR.13

Variant de Sineu
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d'Es Molinar ( Ronda Llevant )
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
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CLAU

CARRETERA

1.VAR.17
1.CPB.01

Unitats paisatgístiques que travessen

ACTUACIÓ FASE I

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

Variante de Campanet
Ma-3340

1.CPB.02

Condicionament
Margalida

x

Ma-3340:

Ariany-Santa

x

Ma-3431

Condicionament Ma-3431: Carretera interior
Badia d'Alcúdia Tram III

1.CPB.03

Ma-1140

Condicionament Ma-1140

x

1.CPB.04

Ma-2030

Condicionament Ma-2030

x

Ma-2040

Condicionament Ma-2040 accés a Bunyola
desde la Ma-13

x

1.CPB.05
1.CPC.01
1.CPC.02
1.CPC.03
1.CPC.04
1.CPC.05
1.CPC.06
1.CPC.07
1.CPC.08
1.CPC.09

Ma-10

Condicionament
Valldemossa

Ma-3440

Condicionament
Margalida

Ma-3430
Ma-3433
Ma-4014
Ma-3110
Ma-5010
Ma-3220, Ma-3210
Ma-6015

1.CPC.10
1.CPC.11
1.CPC.13
1.CS.01
1.CS.02
1.CS.03
1.CS.04
1.CS.05
1.CS.06
1.CS.07
1.CS.08

Ma-2130
Ma-1120
Ma-1030
Ma-3040
Ma-1012
Ma-1015
Ma-2112

Ma-10:

Inters.

Ma-3440:

Esporles-

x

x
x

Condicionament Ma-3430:Sa Pobla-Muro
Condicionament
Tram II

Ma-3433:

Sa

x

Pobla-Ma-12

x

Condicionament Ma-4014: Portocristo-Ma-4010

x

x

Condicionament Ma-5010: Algaida-Llucmajor

x

x

Condicionament Ma-3220 i Ma-3210: Sant JoanMontuïri-Ma-15
Ma-6015:

x

Llucmajor-Circuit

x

x

Condicionament Sa Pobla- Sineu: Ma-3501, Ma3441, Ma-3511

x

Condicionament Inca-Selva-Caimari Ma-2130

x

Condicionament Ma-1120:Esporles a Ma-1110
Condicionament Ma-1030: S'Arracó-Sant Elm

x

x

Ma-13

Condicionament Ma-1015:Palmanova-Calvià

x

x

Condicionament Ma-3040: Connexió Ma-3011Condicionament Ma-1012: Capdellà-Peguera

x
x

x

Condicionament Ma-2112: Inca- Mancor de la
Vall
Condicionament
Llorenç-S'Illot

Ma-4021,

Ma-4022:

Ma-6015

Condicionament
estratègic

Ma-6015:

S'Estanyol-Circuit

x

x

x

Condicionament Ma-3110: Sencelles / Algaida

Condicionament
estratègic

x

x

Llubí-Santa

Ma-4022, Ma-4021

x

Sant

x
x

Ma-4032

Condicionament Son Servera-Port Vell Ma-4032

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença-Ma-13

x

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament Manacor-camí de Conies

x
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x

CLAU

CARRETERA

1.CS.11

1.CS.12

ACTUACIÓ FASE I

Ma-2031

Indioteria-enlace Garrovers Ma-2031

Ma-5020

Condicionament Porreres-Llucmajor Ma-5020

x

Condicionament Felanitx-Santanyí Ma-14

x

Ma-14

1.CS.14

Ma-4015

Condicionament Son Fortesa Ma-4014

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament Sineu-Petra Tram I

Ma-3431

Condicionament Ma-3431:
Bahía de Alcudia

1.CS.17
1.CSC.01
1.CSC.02

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

Condicionament Camino Viejo de Bunyola, sa

1.CS.13

1.CS.16

Unitats paisatgístiques que travessen

x
x
x

x

x
x

Muro a carret.int.

x

x

Ma-5100

Condicionament Porreres-Felanitx

x

Ma-4021

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

x

Ma-3222

Condicionament Vilafranca-Sant Joan Ma-3222
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CLAU
2.DUP.01
2.DUP.02
2.DUP.03
2.DUP.04
2.DUP.05
2.AM.01

CARRETERA
Ma-19
Ma-1
Ma-6014
Ma-15
Ma-1014
Ma-13

2.CC2C.01

ACTUACIÓ FASE II
Prolongació
autopista
Llucmajor-Campos

Unitats paisatgístiques que travessen
UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9

llevant:

Duplicació de calçada PegueraAndratx

x
x

x

Duplicació de calçada:S'Arenal-Cala

x

Blava
Duplicació

de

x

calçada:Manacor-

x

Sant Llorenç
Duplicació de calçada polígon Son
Bugadellas

x

x

Ampliació 1 carril autopista central:

x

Tram Ma-3010-Inca
Carretera interior Badia d'Alcúdia

x

Tram I
2.VAR.01

Variant de Manacor Sud

x

2.VAR.02

Variant de Manacor Oest

x

2.VAR.03
2.VAR.04

Variant de Campos
Ma-12

x

Variant de Can Picafort

x

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

x

x

2.VAR.09

Variant de Calonge Sud

x

x

2.VAR.10

Ma-6100

2.VAR.11
2.VAR.12

x

x
x

Ma-6100

Variant de Ses Salines

x

Ma-14

Variant de Cas Concos

Variant de Alcudia Nord

x
x

Variant de Felanitx

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

2.VAR.17

Variant de Porto Cristo. Tram II

2.CPC.02
2.CPC.03
2.CPC.04
2.CPC.05
2.CPC.06

x

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç de
Son Gotleu

Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram II

Ma-4010

Condicionament Ma-4010: FelanitxPortocolom

Ma-6100

Condicionament Ma-6100: SantayíSes Salines

Ma-10
Ma-6101

Condicionament
Inters.Pollença-Sa Calobra

Ma-10:

x
x

Condicionament Ma-3413: de Ma3410 a Can Picafort Sud
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x

x

x

x

x
x

x

x

Condicionament Ma-6101: de Ma6030 a Ses Salines

Ma-1110, Ma- Condicionament
Ma-1110:
1130
S'Esgleieta-Valldemossa
Ma-3413

x
x

Ma-20

2.CPB.01

2.CPC.01

x

Variant d'es Llombards

2.VAR.15

2.EA.01

x

Variant de Llucmajor Nord

2.VAR.13
2.VAR.14

x

x
x

x
x

x
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CLAU
2.CPC.07
2.CS.01
2.CS.02
2.CS.03

CARRETERA
Ma-3430
Ma-6100
Ma-3230
Ma-1014

2.CS.04

2.CS.06
2.CS.07
2.CS.08
2.CS.09
2.CS.10

Condicionament
Santa Margalida
Condicionament

Ma-3430:
Ma-6100:

UP 1 UP 2 UP 3 UP 4 UP 5 UP 6 UP 7 UP 8 UP 9
Muro-

x

Ses

x

x

Salines-Colònia de Sant Jordi
Condicionament Ma-3230: de Sant

x

Joan a Ma-3220
Condicionament Ma-1014: Calviàpolígon Son Bugadellas

x

x

x

x

Condicionament Ma-1041: PalmaMa-1041

2.CS.05

Unitats paisatgístiques que travessen

ACTUACIÓ FASE II

Puigpunyent tram camí dels ReisMa-1042

Ma-3241

Condicionament Ma-3241: CostitxMa-3240

Ma-3421

Condicionament
Pobla Ma-13A

Ma-5017
Ma-4013
Ma-4031

Ma-3421:

x

Sa

x

Condicionament Ma-5017: Ma-15-

x

Ma-5010

x

Condicionament Ma-4013: Accés a

x

cala d´Or
Condicionament

Ma-4031:

Son

x

Servera-Ma-15

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

2.CSC.01

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

x

x

x

x
x

x

x

D’altra banda el Pla Territorial de Mallorca preveu una sèrie de connectors paisatgístics
que permetin donar a l’illa uniformitat i connexió quant a la flora i la fauna de la mateixa.
Aquests connectors podran ésser locals, en forma de passos d’animals, o lineals, aquests
ja no són puntuals sinó que afectaran a zones més àmplies.
El primer tipus de connector va íntimament lligat a les carreteres, doncs en essència són
passos que permetin salvar a la fauna la barrera que suposa per a ells una obra lineal
d'aquestes característiques. El Pla Territorial preveu 4 connectors paisatgístics locals, dos
en la Ma.-13 i altres dos en la Ma.-15.
Quant als connectors paisatgístics lineals el Pla Territorial recull 14, encara que preveu
l’execució a curt termini de només un d’ells, el de Na Borges – Masies de Randa. Cal
tenir en compte que donada la naturalesa d'aquestes actuacions no són competència del
departament d'Obres Públiques, però si es tindran en compte per si obres contingudes en
les zones d'aquests connectors lineals donessin lloc a realitzar algun connector local.
Encara que això no queda recollit al Pla Territorial.
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A continuació es presenten dues taules en les quals es pot veure quals dels connectors
paisatgístics que s'esmenten al Pla Territorial travessen les actuacions programades en
aquest Pla Director i per tant deurien fer-se al mateix temps.
Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

1.AM.01

Ma-20

Ampliació 1 carril. Via de
Cintura Palma Tram Oest

1.AM.02

Ma-1

Ampliació 1 carril autopista de
ponent: Palma-Palmanova

1.AM.03

Ma-19

CP
3.1

CP CP
3.2 3.3

CP CP
3.4 3.5

CP CP CP
3.6 3.7 3.8

CP CP CP CP CP CP
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Ampliació 1 carril Autopista
Llevant:Ma-19:
Tram
Aeroport-S´Arenal
Ampliació 1 carril Autopista

1.AM.04

Ma-13

1.AVU4C.01

Ma-30

1.DUP.01

Ma-30

1.DUP.03

Ma-30

Desdoblamient Ma-30: Tram I
i II: Ma-19-Ma-13

1.DUP.04

Ma-1040

Duplicació de calçada Ma1040. Connexió Ma-30-Nova
ronda Ajuntament Palma

1.EA.01

Ma-1

Central: Ma-13: Tram Ma-30Ma-3010

x

x

Prolongació Ma-30: Tram III:
Ma-13-Ma-11
Prolongació Ma-30: Tram IV:
Duplicació calçada camí dels
reis, Ma-11-Ma-1040

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

1.EA.02

Ma-20

1.EA.03

Ma-20

1.EA.04

Ma-20

1.EA.05

Ma-20

1.EA.06

Ma-13

1.EA.07

Ma-13

Accessos a Palma: Accés Ma11
Accessos a Palma: Accés Son
Hugo, Ma-13
Accessos a Palma: Enllaç Ma20 amb Ma-3018
Accessos a Palma: Ma-20
amb Ma-15 i Ma-19
Millora
Accessos
(Marratxí)

Ma-13

Accés a Lloseta des de
autopista Inca Ma-13:Enllaç i
condicionament Ma-2111
Millora

1.EA.08

enllaç

s'Arenal-

1.EA.09

Ma-13

Nou enllaç Ma-13 ( Polígon
Son Llaüd)

1.CC2C.02

Ma-20

Xarxa arterial de Palma: Via
de Cintura. Accés d'Es
Molinar ( Ronda Llevant )

1.VAR.01

x

Llucmajor Ma-6020 amb la
Ma-6014

Variant de Petra Nord
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE I

CP
3.1

CP CP
3.2 3.3

CP CP
3.4 3.5

CP CP CP
3.6 3.7 3.8

1.VAR.02

Variant de Son Servera Est

x

1.VAR.03

Variant de Portocristo Tram I

x

1.VAR.05

Variant Muro

1.VAR.07

Variant d'Artá Nord

1.VAR.08

Ronda Nord d'Inca

1.VAR.09

Variant de Algaida Este

1.VAR.10

Variant de Llubí

1.VAR.11

Variant de Sencelles

x

1.VAR.12

Variant de Santa Eugènia

x

1.VAR.13

Variant de Sineu

1.VAR.17

Variant de Campanet

1.CPB.01

Ma-3340

Condicionament
Ma-3340:
Ariany-Santa Margalida

1.CPB.02

Ma-3431

CP CP CP CP CP CP
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

x
x
x
x

x
x

Condicionament
Ma-3431:
Carretera
interior
Badia

x

d'Alcúdia Tram III
1.CPB.03

Ma-1140

Condicionament Ma-1140

1.CPB.04

Ma-2030

Condicionament Ma-2030

1.CPB.05

Ma-2040

Condicionament
Ma-2040
accés a Bunyola desde la Ma-

x

13
1.CPC.01

Ma-10

Condicionament
Ma-10:
Inters. Esporles-Valldemossa

1.CPC.02

Ma-3440

Condicionament
Ma-3440:
Llubí-Santa Margalida

x

1.CPC.03

Ma-3430

Condicionament Ma-3430:Sa
Pobla-Muro

x

1.CPC.04

Ma-3433

Condicionament Ma-3433: Sa
Pobla-Ma-12 Tram II

1.CPC.05

Ma-4014

Condicionament
Ma-4014:
Portocristo-Ma-4010

1.CPC.06

Ma-3110

Condicionament
Ma-3110:
Sencelles / Algaida

x

1.CPC.07

Ma-5010

Condicionament
Algaida-Llucmajor

x

1.CPC.08

Ma-3220,
Ma-3210

1.CPC.09

Ma-6015

Ma-5010:

x

Condicionament Ma-3220 i
Ma-3210: Sant Joan-Montuïri-

x

Ma-15
Condicionament

Ma-6015:

Llucmajor-Circuit estratègic
Condicionament Sa PoblaSineu: Ma-3501, Ma-3441,

1.CPC.10

x

x

x

Ma-3511
1.CPC.11

Ma-2130

1.CPC.13

Ma-1120

1.CS.01

Ma-1030

Condicionament

Inca-Selva-

Caimari Ma-2130
Condicionament

Ma-

1120:Esporles a Ma-1110
Condicionament

Ma-1030:

S'Arracó-Sant Elm
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

1.CS.02

Ma-3040

1.CS.03

Ma-1012

Condicionament
Capdellà-Peguera

1.CS.04

Ma-1015

Condicionament
1015:Palmanova-Calvià

1.CS.05

Ma-2112

Condicionament
Ma-2112:
Inca- Mancor de la Vall

1.CS.06

ACTUACIÓ FASE I

Condicionament

CP
3.1

Ma-3040:

CP CP
3.2 3.3

CP CP
3.4 3.5

CP CP CP
3.6 3.7 3.8

CP CP CP CP CP CP
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

x

Connexió Ma-3011-Ma-13
Ma-1012:
Ma-

Ma-4022, Ma- Condicionament
Ma-4021,
4021
Ma-4022: Sant Llorenç-S'Illot

1.CS.07

Ma-6015

Condicionament
Ma-6015:
S'Estanyol-Circuit estratègic

1.CS.08

Ma-4032

Condicionament Son ServeraPort Vell Ma-4032

1.CS.09

Ma-2201

Condicionament Pollença-Ma13

1.CS.10

Ma-3322

Condicionament
camí de Conies

1.CS.11

Ma-2031

1.CS.12

Ma-5020

1.CS.13

Ma-14

1.CS.14

Ma-4015

Condicionament Son Fortesa
Ma-4014

1.CS.15

Ma-3300

Condicionament
Tram I

1.CS.16

Ma-3431

Condicionament
Ma-3431:
Muro a carret.int. Bahía de
Alcudia

1.CS.17

Ma-5100

Condicionament
Felanitx

1.CSC.01

Ma-4021

x
x
x
x

Manacor-

x

Condicionament Camino Viejo
de Bunyola, sa Indioteriaenlace Garrovers Ma-2031
Condicionament
PorreresLlucmajor Ma-5020
Condicionament
Santanyí Ma-14

x

Felanitx-

Sineu-Petra

Porreres-

Condicionament Manacor-Son
Carrió Ma-4021 hasta Ma-

x
x
x

x

x

x

x

4022
1.CSC.02

Ma-3222

Condicionament
VilafrancaSant Joan Ma-3222
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

2.DUP.01

Ma-19

2.DUP.02

Ma-1

2.DUP.03

Ma-6014

2.DUP.04

Ma-15

2.DUP.05

Ma-1014

2.AM.01

Ma-13

ACTUACIÓ FASE II

Prolongació

autopista

llevant:

Duplicació de calçada PegueraAndratx
Duplicació de calçada:S'ArenalDuplicació de calçada:ManacorDuplicació de calçada polígon
Son Bugadellas
Ampliació

1

carril

autopista

x

Tram I

2.VAR.02

Variant de Campos

2.VAR.03
Ma-12

Variant de Can Picafort

x

2.VAR.05

Variant d'Artá Sud

2.VAR.06

Variant d'Andratx Est

2.VAR.07

Variant de S´Alqueria Blanca Sud

2.VAR.08

Variant de Calonge S´horta

x

Variant de Calonge Sud

2.VAR.09
Ma-6100

Variant d'es Llombards
Variant de Llucmajor Nord

2.VAR.11
Ma-6100

Variant de Ses Salines

x

Variant de Alcudia Nord

2.VAR.13
Ma-14

Variant de Cas Concos

2.VAR.15

Variant de Felanitx

2.VAR.16

Variant de Petra Sud

x
x
x

Variant de Porto Cristo. Tram II

2.VAR.17
2.EA.01

Ma-20

Accesos a Palma: Ma-20 Enllaç
de Son Gotleu

2.CPB.01

Camí local

Condicionament
camí
local:
Carretera interior Badia d'Alcúdia
Tram II

2.CPC.01

Ma-4010

Condicionament
Felanitx-Portocolom

Ma-4010:

2.CPC.02

Ma-6100

Condicionament
Santayí-Ses Salines

Ma-6100:

2.CPC.03

Ma-10

2.CPC.04

Ma-6101

2.CPC.05

x

central: Tram Ma-3010-Inca

Variant de Manacor Sud

2.VAR.14

x

Sant Llorenç

Variant de Manacor Oest

2.VAR.12

x

Cala Blava

2.VAR.01

2.VAR.10

x

Llucmajor-Campos

Carretera interior Badia d'Alcúdia

2.CC2C.01

2.VAR.04

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

x

x
x

Condicionament
Ma-10:
Inters.Pollença-Sa Calobra
Condicionament Ma-6101:
Ma-6030 a Ses Salines

de

x
x

Ma-1110, Ma- Condicionament
Ma-1110:
1130
S'Esgleieta-Valldemossa
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Connectors paisatgístics que travessen
CLAU

CARRETERA

ACTUACIÓ FASE II

2.CPC.06

Ma-3413

2.CPC.07

Ma-3430

2.CS.01

Ma-6100

2.CS.02

Ma-3230

2.CS.03

Ma-1014

2.CS.04

Ma-1041

2.CS.05

Ma-3241

Condicionament
Costitx-Ma-3240

2.CS.06

Ma-3421

Condicionament Ma-3421:
Pobla Ma-13A

2.CS.07

Ma-5017

Condicionament Ma-5017: Ma15-Ma-5010

2.CS.08

Ma-4013

2.CS.09

Ma-4031

2.CS.10

Ma-3331

Condicionament Ma-3331

2.CS.11

Ma-2020

Condicionamient Ma-2020

2.CSC.01

Ma-1022

Condicionament Ma-1022

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

Condicionament Ma-3413:
Ma-3410 a Can Picafort Sud

de

x

Condicionament Ma-3430: Muro-

x

Santa Margalida
Condicionament Ma-6100: Ses

x

Salines-Colònia de Sant Jordi
Condicionament

Ma-3230:

de

Sant Joan a Ma-3220
Condicionament

x

Ma-1014:

Calvià-polígon Son Bugadellas
Condicionament
Palma-Puigpunyent
dels Reis-Ma-1042

Ma-1041:
tram

camí

Ma-3241:

x

Sa

x

Condicionament Ma-4013: Accés

x

a cala d´Or
Condicionament Ma-4031: Son

x

Servera-Ma-15

x
x

3.4. CARRETERES DE NOU TRAÇAT

Dintre de les actuacions que recull aquesta revisió del pla director de carreteres i que se
van a portar a terme existeixen diversos tipus:










Ampliació 1 carril en autopista existent
Carretera de 4 carrils de nou traçat
Carretera de 4 carrils per duplicació de calçada
Variant nou traçat
Carretera de 2 carrils de nou traçat
Condicionament tipus I carretera convencional xarxa bàsica
Condicionament tipus II
Condicionament en xarxa complementària
Condicionament en xarxa secundària
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Condicionament en xarxa secundària complementària

Dintre de totes aquestes actuacions al annex nº3 es presenten unes fitxes un s’estudien
aquelles que no estaven incloses en el Pla Director vigent i que per tant encara no han
estat aprovades.
D'aquestes noves actuacions només aquelles de nou traçat afecten a terrenys en els
quals no existien carreteres ja consolidades i per tant és segur que produiran un impacte
en el paisatge.

4. ACCIONS SOBRE
D’IMPACTES.

EL

MEDI

AMBIENT:

IDENTIFICACIÓ

I

VALORACIÓ

Tenint en compte que en aquesta fase de planificació no es coneixen dades concretes de
traçat, de moviment de terres i d'altres característiques de les actuacions que es portaran
a terme no és possible aprofundir en els possibles impactes que puguin afectar al
paisatge. No obstant això si es pot descriure de forma genèrica alguns dels més
probables.
Quan es construeix una nova carretera el principal impacte al paisatge que pot produir-se
és a causa del moviment de terres provocant una alteració del paisatge de les seves
formes i el seu relleu, un contrast cromàtic i la perduda de naturalitat.
En alguns casos la pròpia infraestructura al ocupar un espai produeix un efecte barrera
no permetent observar el paisatge tal com es venia fent fins ara.
La construcció d’una nova carretera pot provocar la desaparició de la capa de sòl fèrtil per
ocupació del terreny amb la nova via. Es necessari conservar aquesta capa de terra
vegetal retirant-la i emmagatzemant-la correctament, perquè una vegada realitzades les
obres es torni a estendre a les zones on es pretén recuperar la vegetació existent.
Generalment, abans de procedir a les feines de revegetació a les zones d’afecció de les
obres, s’ha de tractar de retornar al relleu les formes naturals que posseïa. Per això es
procedirà a perfilar les arestes i elements artificials donant-li formes més arrodonides i
suavitzades que s’integren fàcilment en el paisatge.
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ.

Igual que en el cas anterior sense conèixer de manera certa els impactes que cadascuna
de les actuacions pugui produir només poden establir-se en aquest annex mesures de
prevenció i correcció generalistes per als possibles impactes previstos.
S’haurà així mateix d’identificar aquells elements discordants que produeixen un impacte
visual i tractar d’ocultar-los o integrar-los. Per això s’utilitzaran plantacions en forma de
pantalles vegetals per integrar aquests elements artificials a l’entorn. També, a l’utilitzar a
les plantacions espècies arbòries i arbustives com les que es troben a les immediacions,
es podrà arribar a integrar millor l’obra a l’entorn, perquè es restauraran les formes, els
colors i les textures de la vegetació circumdant.
A més, aquestes formacions vegetals constitueixen un lloc de refugi, d’alimentació i
reproducció per a moltes espècies de fauna. Es recomana realitzar un disseny de la via
de nou traçat el més ajustat possible a la topografia del lloc. L’abocador i zones de
préstec es situaran en zones sense vegetació d’interès. S’ha de revegetar amb espècies
autòctones o naturalitzades.
Es realitzaran traçats segons alineacions curvilínies de curvatura àmplia, amb un perfil
coordinat amb la traça en planta i que s’adapti al terreny.
En el cas de les marges, es realitzessin talusos suaus i amb cobertura vegetal que
d’homogeneïtat cromàtica amb l’entorn.
Les plantacions d’arbrat es realitzaran amb criteris d’integració paisatgística i seguretat
vial
Tractament estètic d’obres de fàbrica: realç d’obres singulars, ocultació d’elements
agressius. Tractament ornamental d’obres artístiques.
Quan per realitzar variants de traçat quedin trams abandonats es portarà a terme la
restauració de la vegetació i el terreny natural del tram i es crearan àrees de repòs.
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6. SEGUIMENT I VIGILÀNCIA AMBIENTAL.
El seguiment i vigilància ambiental es portarà a terme mitjançant el Pla de Vigilància
Ambiental que té per objecte establir els sistemes de control i vigilància que permetin
garantir el manteniment dels impactes dintre dels llindars admissibles. L’efectivitat de
l’aplicació de mesures correctores o d’adequació de l’entorn ve determinada pel
seguiment d’un programa de vigilància metòdic i crític.
El Pla de Seguiment i vigilància ambiental té com a principals objectius els següents.
-

Assegurar les condicions d’operació, d’acord amb allò establert a l’Estudi
d’Impacte Ambiental.

-

Facilitar la gestió ambiental, permetent controlar els efectes no anticipats, per
mitjà d’una modificació adequada de les mesures correctores.

Per tant, es realitzarà un seguiment dels factors del medi susceptibles de ser alterats, així
com dels elements que s’introdueixin en el projecte i del desenvolupament de les
mesures correctores aplicades. És a dir, les funcions són comprovar que les mesures
establertes es realitzen de manera adequada; proporcionar advertències immediates
referent als valors assolits pels indicadors ambientals preseleccionats, respecte dels
nivells crítics preestablerts; proporcionar informació que podria ser utilitzada en la
verificació dels impactes previstos i millorar així les tècniques de predicció; proporcionar
informació referent de la qualitat i oportunitat de les mesures correctores adoptades.
El pla de seguiment i vigilància haurà de portar-se a terme des del inici de les obres,
essent aplicat tant durant l’execució de les mateixes, com durant la seva explotació.
Es donen a continuació algunes línies generals dels aspectes que aquests plans de
vigilància haurien de tractar, fent especial esment en aquells elements que han resulten
més impactants a cada estudi d’impacte ambiental específic de cada actuació projectada,
i per als quals existeixen mesures de control dintre dels nivells acceptables. Les variables
a controlar s’especifiquen segons les fases del projecte:
FASE D’OBRES
Aquesta fase es centrarà en garantir i verificar la correcta execució de les obres del
projecte constructiu en el que respecta a possibles conflictes del mateix amb la qualitat
ambiental. Els punts a considerar són:
-

S’evitarà l’erosió i pèrdua innecessària de sòls agrícoles i de flora i fauna.
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-

El moviment de la maquinària es limitarà a les zones demarcades, evitant
danys aliens i una excessiva compactació de terrenys.

-

Es vigilarà que la realització dels moviments de terres es faci amb les
característiques i precaucions descrites en els punts anteriors.

-

S’assegurarà que totes les pistes, accessos, parcs de maquinària, etc., que
no siguin necessaris a l’acabament de la construcció de la carretera, siguin
recuperats.

-

Es comprovarà que les revegetacions es portin a terme d’acord amb les
normes generals detallades.

FASE D’EXPLOTACIÓ
Durant la fase d’explotació s’adoptaran les següents mesures:
-

Comprovar durant dos anys com a mínim, les plantacions efectuades
reposant els exemplars morts.

-

Vigilar l’estat dels terraplens per comprovar la seva estabilitat, proposant
noves mesures correctores en cas necessari.
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ANNEX 6: AL·LEGACIONS INFORMACIÓ PÚBLICA
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