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1 ANALISIS D’ALTERNATIVES D’UBICACIÓ DE LES 
NOVES INSTAL·LACIONS 

El nou Pla considera les alternatives d’ubicació per a les noves instal·lacions dins de les 
reserves de sòl per a infraestructures de residus existents de cara a no augmentar 
l’impacte territorial del mateix. Es planteja la distribució de les noves instal·lacions en 
sòls ja reservats en el anterior pla director sectorial de gestió de residus urbans de l’illa 
de Mallorca aprovat el 2006 i al pla director sectorial de gestió de residus de 
construcció i demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’any 2002.  
 
Per altra banda, el nou Pla considera només una reserva extra de sòl per a les noves 
instal·lacions de residus, tret de les reserves de sòl per a infraestructures de residus 
existents, aquest nou emplaçament és únicament per la planta de compostatge de 
Llots de Felanitx, que es situa a la parcel·la adjacent a la planta de compostatge de 
FORM existent.  

1.1 CRITERI 1: DISPONIBILITAT DE SUPERFÍCIE EN 
RESERVES EXISTENTS 

Amb les instal·lacions determinades (a nivell de capacitat i fracció a tractar), es 
necessita saber quins sòls reservats en el pla vigent tenen la superfície suficient per 
encabir les noves instal·lacions.  
 
Per a cada instal·lació i segons els volum de residus que ha de tractar, la superfície 
necessària pot variar. Per tant, es comproven les superfícies disponibles de cada una 
de les parcel·les que formen part de la reserva de sòl del PDS, per veure quina d’elles 
resulten aptes. 
  
S’obtenen un total de 14 parcel·les lliures amb una superfície total de 62,79 hectàrees.  
 

Reserva Superfície 

Son Reus 

Reserva 1 186.979m2 

Reserva 2 67.661 m2 

Reserva 3  16.036 m2 

Reserva 4 47.204 m2 

Reserva 5 32.318 m2 

Santa Margalida 

Reserva 6 73.135 m2 
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Reserva Superfície 

Calvià  

Reserva 7 24.414 m2 

Alcúdia 

Reserva 8 5.152 m2 

Llucmajor 

Reserva 9 57.573 m2 

Porreres 

Reserva 10 34.592 m2 

Campos 

Reserva 11 10.800 m2 

Artà 

Reserva 12 52.600 m2 

Ariany 

Reserva 13 15.320 m2 

Sa Pobla 

Reserva 14 4.215m2 

Total 627.999 m2 ( 62,79 ha) 

 
 

1.2 CRITERI 2: APTITUD DEL SÒL I SENSIBILITAT 
AMBIENTAL 

Amb la finalitat de descentralitzar el tractament de residus es pretén minimitzar els 
impactes que es generen en el transport, i fer més accessibles les instal·lacions als 
generadors, s’ha estudiat prèviament a través d’un mapa d’aptitud del sòl, que s’ha 
elaborat en el marc de la redacció del PDSRNPM. 
 
Per tant es creuen les reserves de sòl ja marcades amb el mapa d’aptitud del sòl i el de 
sensibilitat ambiental. Això serveix de suport, ja que s’obtenen les parcel·les amb 
millors característiques per a la ubicació de noves instal·lacions.  
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Donat que el mapa d’aptitud del sòl no té en compte, directament, els vectors 
ambientals que es podrien veure afectats per les noves infraestructures de residus, 
s’ha considerat adient contrastar aquest mapa amb un segon mapa de sensibilitat 
ambiental del territori que s’ha dut a terme en el marc del present EAE (vegeu Annex 2 
de l’Estudi Ambiental Estratègic).  
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Mapa d’aptitud del sòl 
Per tal d’identificar en el territori les àrees que potencialment podrien acollir els 
equipaments per a la prevenció i gestió de residus segons el planejament urbanístic 
vigent, s’ha pres com a referència principal les limitacions de l’ús del sòl contingudes 
en el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM)(aprovat el 13 de Desembre de 2004) i el 
Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana. 
 
S’han considerat com a equipament per a la prevenció i gestió de residus els definits a 
les normes del PTIM:  
- E1. Petites infraestructures, incloent les de tractament de residus, de superfície no 

superior a 200 m2. 
- E5. Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, incloent les de 

tractament de residus, de superfície superior a 200 m2 , i qualsevol altra instal·lació 
d’interès general o d’impacte semblant sobre el medi físic. 

 
A partir de les normes del PTIM, s’han agrupat les diferents restriccions segons si el sòl 
es considera apte, està condicionat o prohibit per rebre noves infraestructures 
d’aquests tipus. La categorització de l’aptitud del territori es classifica segons: 
- Categoria 1, són els sòls aptes, que admeten infraestructures sense perjudici del 

compliment de la normativa específica. 
- Categoria 2 són sòls amb restriccions o condicionats. 
- Categoria 3 són els sòls amb prohibició, o prohibit condicionat en casos 

determinats.  
 
El mapa resultant es pot veure a continuació: 
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Mapa de sensibilitat ambiental 
 
Per tal de donar resposta a la justificació ambiental de les ubicacions de les noves 
instal·lacions, s’ha considerat adient elaborar, en el marc del present EAE, un mapa de 
sensibilitat ambiental de la illa de Mallorca. Aquest mapa permet detectar aquelles 
àrees de sòl més o menys sensibles segons els seus valors ambientals i ecològics. Així 
doncs, a partir de la cartografia disponible s’han considerat una sèrie de variables 
ambientals per definir el grau de sensibilitat ambiental segons si és molt alt, alt, 
moderat o baix. El mapa resultant es pot veure a continuació (per a més detall sobre la 
metodologia emprada per a la seva elaboració, vegeu Annex 2 de l’Estudi Ambiental 
Estratègic). El mapa s’inclou també a l’Annex 4 de cartografia, de l’Estudi Ambiental 
Estratègic.  
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1.3 CRITERI 3: DESCENTRALITZACIÓ I ANÀLISIS DE 
COBERTURA TERRITORIAL I POBLACIONAL 

 
Una vegada es disposa dels espais aptes a nivell d’aptitud del sòl, de sensibilitat 
ambiental i amb espai disponible per a la construcció de noves instal·lacions es realitza 
un primer anàlisi de distàncies i grau de cobertura.  
L’objectiu de l’anàlisi és aplicar una estratègia de descentralització per a les noves 
plantes de tractament de la FORM i de llots. Cal fer una menció específica a la zona de 
Son Reus on també es reserva una zona per a l’ampliació de la planta de compostatge 
vinculada especialment als residus orgànics procedents de Palma i voltants.  
En aquesta primera proposta d’instal·lacions a les parcel·les que han resultat 
disponibles en base als criteris anteriors es busca donar el màxim de  cobertura a l’illa i 
que aquesta sigui el màxim d’homogènia. 
 
Les parcel·les seleccionades en primera instància i en les que se li ha calculat l’àrea 
d’influència, són les d’Alcúdia, Ariany, Artà, Calvià, Campos, Felanitx,. Llucmajor, 
Porreres, Sa Pobla i Santa Margalida. 
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Tal i com es pot veure en el plànol següent, hi ha molt solapament a les instal·lacions 
d’Alcúdia i de Sa Pobla, aquest factor sumat al factor de superfície- on s’identifica que 
Sa Pobla disposa de poc espai disponible i per tant limita la mida idònia de la possible 
instal·lació- i la densitat poblacional de cada municipi i fa que de les dues opcions la 
més favorable sigui la parcel·la ubicada a Alcúdia, per tant es descarta Sa Pobla. 
 
Ariany és una altre parcel·la declinada degut a la baixa densitat poblacional que 
donaria cobertura i la seva proximitat amb Santa Margalida.  
 
Pel mateix motiu es descarten les parcel·les de Porreres i de Campos, es troben entre 
les parcel·les de Felanitx i Llucmajor, però obtenir una major homogeneïtzació en la 
distribució territorial, són més favorables les parcel·les de Llucmajor i Felanitx. 

1.4 CRITERI 4: DIFICULTAT DE CONSTRUCCIÓ I 
PROPIETAT DELS TERRENYS I PREVISIÓ D’OCUPACIÓ 
PER ALTRES SERVEIS BÀSICS 

Hi ha dos factor més a tenir en compte alhora d’afinar quines són les parcel·les més 
adients. 
 

A. La tipologia del sòl de les parcel·les i la facilitat de construcció en ell, observant 
les instal·lacions escollides. 
 

a. En el cas d’Artà sorgeix una problemàtica degut a que és una antiga 
pedrera amb terrenys inestables i molt permeables. La construcció i 
adaptació d’una planta en aquesta zona comporta una gran dificultat 
tècnica i una elevada inversió. 
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b. En el cas de Felanitx la zona no construïda de la parcel·la reservada és 

una llacuna i això ho fa zona no apta per a construcció d’instal·lacions 
degut a la inestabilitat del terreny i alt risc que podria comportar per 
les filtracions. En aquest cas i degut a que la distribució geogràfica és 
bona, és proposa ocupar la parcel·la adjacent tal i com es mostra a la 
imatge següent.  

 

 
 
 

B. Propietat territorial, compatibilitat amb altres tipologies d’infraestructures o 
concessions existents.  
 

a. El PDS en vigor establia a Calvià una zona per a una planta de 
compostatge. La nova instal·lació ubicada al mateix lloc substituirà 
l’existent amb la incorporació de les millors tècniques disponibles per 
a una optimització del procés de compostatge amb una reducció dels 
riscos ambientals. 
 

b. La parcel·la de Sa Pobla, té un superfície inferior a 5.000 m2 per tant no 
podria encabir una instal·lació tipus. A més, resulta la zona natural 
d’ampliació per a la depuradora colindant, ampliació que resulta molt 
necessària tal com ha expressat reiteradament l’ABAQUA. 
 

c. El solar de Porreres,encara que geogràficament es solapa amb Felanitx, 
és una altre parcel·la amb bones condicions per acollir una nova 
instal·lació, la qual podria substituir la plantejada anteriorment a 
Felanitx, però en aquest cas l’ubicació del centre de transferència i 
pretractament ja implantat dificulta la creació d’un accés adequat per 
al trànsit pesat a la nova instal·lació.. 
 

d. En el cas de Son Reus, tot i que l’impacte generat per una instal·lació 
d’aquest tipus és similar en totes les parcel·les indicades al PDS en 
vigor encara no ocupades, la parcel·la escollida resulta la més adient 
de cara a l’aprofitament de sinèrgies amb la campa 
d’emmagatzematge de poda i les bàscules que es troben a l’àrea de 
Can Canut. 

Llacuna 

Nova parcel·la 

Instal·lació existent 


