
 

 

 

ANNEX 6. FITXES DE 
PATOLOGIES TERRITORIALS 
 

 

Manlleu, abril de 2019 

 



ANNEX 6. FITXES DE PATOLOGIES TERRITORIALS 

 

2 

 

ANÀLISI DEL PLANEJAMENT TERRITORIAL DE LES INFRAESTRUCTURES DE RESIDUS I DE LES 

PATOLOGIES TERRITORIALS DETECTADES 

En la revisió del Pla Director Sectorial de residus urbans vigent (2006), el Consell Insular de Mallorca 

va detectar una sèrie d’elements del planejament de les noves infraestructures de residus que cal 

esmenar i corregir. Per això, s’ha elaborat en el marc del nou Pla un anàlisi d’aquestes “patologies 

territorials” i, alhora, una revisió de la situació del planejament urbanístic i territorial de les noves (i 

possibles) instal·lacions de residus que proposa el Pla. 

A continuació es presenten dos documents que tenen per objectiu: 

DOCUMENT 1. PATOLOGIES TERRITORIALS: Donar resposta a les patologies territorials 

detectades pel Consell Insular sobre la ordenació urbanística de les noves infraestructures de 

residus amb la finalitat de corregir-les en el nou PDSRNPMA. Les patologies detectades són 

per a les zones 1 (Son Reus) i 2 (Santa Margalida). 

L’anàlisi de les patologies territorials s’estructura en una taula on s’exposa la temàtica (ex: 

zones verdes, infraestructures, vialitat, etc.) juntament amb els comentaris sobre els 

elements que cal corregir o modificar. També, s’inclou la resposta o solució proposada pel 

Consell Insular de Mallorca en la reunió del 9 de març de 2018. En alguns casos s’aporten 

imatges i plànols que ajuden a detectar la problemàtica i la seva solució. 

 

1. DOCUMENT 2. ANÀLISI DEL PLANEJAMENT: Analitzar la compatibilitat de les ubicacions de 

les infraestructures de residus proposades pel Pla amb el planejament vigent (municipal, 

territorial i sectorial). 

Amb tot, els documents que segueixen pretenen fer un anàlisi previ per donar coherència urbanística 

i territorial a les ubicacions de les infraestructures de residus que es proposen en el nou PDSRNPMA. 
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DOCUMENT 1 

ANÀLISI DE LES PATOLOGIES TERRITORIALS DE LES NOVES INSTAL·LACIONS 

PREVISTES DETECTADES PEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta els municipis de Palma de Mallorca, Marratxí i Bunyola. 

PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM COMENTATRIS I RESPOSTES 

  
                                         PDSR 2006      PDSR 2018 
 

BLOC TEMÀTIC: INFRAESTRUCTURES 

9a. El plànol de Son Reus del PDSR de 
2006 no està bé: no defineix bé les 
basses de lixiviats. 

Patologia corregida. Als plànols de 2018 s’ha corregit aquesta patologia, de manera que s’indiquen 
correctament totes les instal·lacions, incloses les basses de lixiviats. Els canvis incorporats es poden veure als 
següents plànols: 

AGIR 1.1 

AGIR 1.2 

AGIR 1.1 

AGIR 1.2 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta els municipis de Palma de Mallorca, Marratxí i Bunyola. 

PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM COMENTATRIS I RESPOSTES 

 
 
                                                                PDSR 2006                                                                                PDSR 2018 
 

10a . Finca germans Balaguer-Vallespir: 
ús I+D. Desafectar, desapareix del PDS. 

El PDSR2018 defineix la finca com a Reserva Àrea R+D+I, tal com es mostra al següent plànol. 

Basses 

lixiviats 

Abocador de 

COA 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta els municipis de Palma de Mallorca, Marratxí i Bunyola. 

PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM COMENTATRIS I RESPOSTES 

   
                                                            PDSR2006                                                                                                                    PDSR2018 
 

11a. Afecció I+D de les cases de Can 
Canut. Canviar qualificació del sòl a SGI. 

Segons Planejament municipal de Marratxí vigent (NNSS) se situa sobre sòl rústic de règim general, però sense 
ser qualificat pel planejament municipal de Marratxí com a Sistemes Generals d’infraestructures (SGI). En canvi, 
el PTIM qualifica aquesta parcel·la de sistemes generals d’infraestructures (SGI) en sòl rústic. Per tant, caldrà 
disposar que el planejament vigent a Marratxí canviï la qualificació del sòl a SGI. 
La zona de les cases de Can Canut (TM de Marratxí) es preveu en el PDSR2018 de la següent manera: 

Finca germans Balaguer-Vallespir 

Zona desafectada 

Zona desafectada 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta els municipis de Palma de Mallorca, Marratxí i Bunyola. 

PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM COMENTATRIS I RESPOSTES 

 
 

BLOC TEMÀTIC: INFRAESTRUCTURES 

15a. 2n accés al polígon Ses Veles 
(Bunyola): fer un segon accés per la 
rotonda del fons i sortida cap a la dreta 
per connectar a carretera vella de 
Bunyola. 

El nou vial afecta a la previsió de zones verdes, corresponents a pantalles verdes. Aquesta superfície afectada es 
recupera 
 

BLOC TEMÀTIC: VIALITAT 

12. Ronda accés PIRE. Mal ubicada als Patologies resoltes. Als següents plànols es mostren les rotondes correctament dibuixades segons els plànols 

Administració 

i serveis 
Planta de 

compostatge 

Zona R+I 

Zona Cases de 

Can Canut 
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ZONA 1: SON REUS. Abasta els municipis de Palma de Mallorca, Marratxí i Bunyola. 

PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM COMENTATRIS I RESPOSTES 

plànols actuals. Rectificar-la segons els 
plànols de 2006. 
 
14. Creuament per anar a PIRE o a PTAM 
i Can Canut. Fer una rotonda i modificar 
els plànols. 

del PDSR de 2006 (també es poden veure les rotondes actuals d’accés a la PIRE que no s’adeqüen al 
planejament del PDSR2006). 

                                      

Noves rotondes 

dibuixades acord 

amb el planejament 

del PDSR 2006. 

Rotonda no 

existent, s’elimina 

de la cartografia  
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

BLOC TEMÀTIC: ZONES VERDES 

1a. No s’ocupa la superfície real que està 
als plànols. 

DUBTE: A què es refereix amb “superfície real”? vol dir que les zones verdes dibuixades pels plànols del 
PDSR2006 no són correctes els seus límits? No es corresponen amb la realitat. 
Les zones verdes previstes en el nou PDSR s’han ampliat respecte el PDSR de 2006, per adequar la seva 
superfície a les parcel·les cadastrals existents. Això es pot veure al següent mapa: 

 
Patologia resolta:  S’agreguen les zones pertinents als plànols  

8a. Dipòsit de laminació (seguretat). 
Incorporar-lo com a SGI mitjançant una 

Patologia resolta. S’ha dibuixat el dipòsit de laminació als plànols, tal com es mostra a continuació: 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

servitud. 
 

 
4a. Zona verda de Santa Margalida que 
s’ha de fer nova per seguretat contra 
incendis. 

Tal com està definida actualment la parcel·la de Santa Margalida, el dipòsit de rebuig necessita d’una franja 
verda de protecció (pantalla verda) acord amb l’AAI (Autorització Ambiental Integrada) de Santa Margalida. Per 
tant, cal assegurar que tot el dipòsit o abocador consta d’una franja verda perimetral de 50 metres d’amplada: 
 
S’ha fet un buffer de l’abocador en 50m per comprovar l’abast de la zona de prevenció d’incendis. El resultat es 
pot veure al següent mapa, corresponent a la franja en verd, on s’aprecien les àrees de ZV que caldria ampliar 
per tal de complir amb la franja perimetral de 50m a l’abocador segons l’AAI de Sta Margalida. Cal tenir en 

Dipòsit de laminació 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

compte que l’ampliació de les zones verdes comportaria afectar altres parcel·les no contemplades en la 
delimitació actual. 
 

 

 
 
 

Adaptar la superfície de la nova zona 
verda a la superfície de la parcel·la de 
manera que coincideixin. 

Patologia resolta. S’han modificat els límits de l’àmbit de Santa Margalida perquè coincideixin amb els límits 
cadastrals de les parcel·les. Això es pot veure al següent mapa. 

Franges de protecció contra incendis 

(50m) que es situen fora de l’àmbit del 

PDSR2018 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

                 
 

BLOC TEMÀTIC: AGIR 

7a. AGIR 2 (no desenvolupat). 
Desclassificar-lo passant a SGI. Ajustar-lo 
a la finca existent. 

Patologia resolta: Al nou plànol s’ajusta la superfície de l’AGIR previst a Santa Margalida per adaptar-lo a la 
superfície de la parcel·la existent. Per tant, la seva superfície es redueix de 120.000 m2 que reservava el PDSR 
2006, a 73.000 m2 que preveu el nou PDSR 2018. Això es pot veure al següent mapa. 
El Pla Territorial qualifica tot l’àmbit de l’AGIR com a sistemes generals d’infraestructures en sòl rústic (SGI). 
 
La modificació respecte el PDSR de 2006 amb el nou Pla es pot veure als següents plànols: 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

                 
                                  AGIR previst en el PDSR 2006                                                              AGIR previst en el PDSR 2018 
 

Incloure les basses de lixiviats a la zona 
d’infraestructures de residus, que abans 
eren dins la zona verda. 

Patologia resolta: s’inclouen les basses de lixiviats a la zona d’infraestructures de residus (abans estaven dins la 
zona verda). Això es pot veure als següents mapes: 

AGIR 2 AGIR 2 
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ZONA 2: SANTA MARGALIDA 
PATOLOGIES DETECTADES PEL CIM DUBTES I RESPOSTES 

 
   PDSR 2006                                                                            PDSR 2018 
 

 

 

Zones verdes 

Abocador 

AGIR 

Basses de lixiviats 

incloses a la ZIR 

AGIR 
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PLÀNOLS VARIS 

Plànol 1. Google maps a Son Reus. 
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Plànol 2. Zonificació a Son Reus sobre ortofotomapa (2015). 
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Plànol 3: Google maps a Santa Margalida 
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Plànol 4. Zonificació a Santa Margalida sobre ortofotomapa 

(2015).

 


