
ACTA DEL
SUBCOMITÈ D'AVALUACIONS AMBIENTALS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 10/2019
Data: 19 de setembre de 2019
Horari: de 10,00 h. a les 14,30 h.

Lloc:  Sala de juntes de la Conselleria  de Medi  Ambient,  Agricultura i  Pesca (C/
Gremi de Corredors, 10, Palma).

ASSISTENTS

President

 Senyor Antoni Alorda Vilarrubias, president de la Comissió de Medi Ambient 
de les Illes Balears.

Secretària

 Senyora Isabel Dameto Truyols,  cap de secció de la Comissió de Medi Ambient de
les Illes Balears.

Membres 

 Senyora Margalida Femenia, cap del Servei d’Assessorament Ambiental. 
 Senyor Sergio Martino, en representació de la DG de Recursos Hídrics.
 Senyor Andreu Fuster, en representació de la DG d’Espais Naturals i 

Biodiversitat.
 Senyor Jaume Fanals, en representació de la DG d’Ordenació del Territori.
 Senyora Maria Emilia Rosende, en representació de la DG d’Energia i Canvi 

Climàtic.
 Senyora Maria Antònia Rotger, en representació de la DG de Mobilitat i 

Transports Terrestres.
 Senyor Luis Vizcaíno, en representació de la DG de Política Industrial.
 Senyor Joan Vicenç Pol, en representació de la DG de Turisme.
 Senyora María del Carmen Moreno, en representació de la DG de Salut Pública 

i Participació.
 Senyor Mariano Gual de Torrella de Torrella, en representació del Consell de 

Mallorca.
 Senyor Mateu Martínez, en representació del Consell Insular de Menorca.
 Senyora Ana García, en representació de l’Administració General de l’Estat.
 Senyor Pedro Bofill, en representació de la FELIB.
 Senyora Margalida Maria Ramis, en representació del GOB.
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 Senyor José Luis Fernández, en representació d’ABAQUA.

Membres absents 

 Representant del Servei Jurídic.
 Senyora Neus Andreu, cap de Servei del departament de Residus i Sòls 

Contaminats de la DG d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.
 Representant de la DG d’Agricultura i Ramaderia. 
 Senyor Pedro Orfila, en representació de la DG d’Emergències i Interior.
 Representant del Consell Insular d’Eivissa.
 Representant del Consell Insular de Formentera.

Pel seu punt corresponent

 Punts 5, 6 i 12: senyor Toni Roca, avaluador ambiental.
 Punt 7, 8 i 9: senyor Jordi Quer, enginyer redactor.
 Punt 10: senyors Joan Pujol, promotor, José Carlos Rodríguez, director 
facultatiu, i la senyora Immaculada Santos i el senyor Guillem Roig, en 
representació de l’Ajuntament.

Convidats

 Senyor Jaume Adrover, cap de departament d’Avaluacions Ambientals.
 Senyora Paula Elias, cap de secció de la DG d’Energia i Canvi Climàtic.

Redactors dels informes tècnics de la CMAIB: les senyores Clara González, 
Verónica González i Guadalupe Suárez i el senyors Guillem Giner i David Martínez. 

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

AVALUACIONS  AMBIENTALS

2. Redisseny maniobres sortida arribada instrument aeroport Menorca 
(131C/2019).

3. Redisseny maniobres sortida arribada instrument aeroport Mallorca 
(132C/2019).

4. Explotació i restauració pedrera Rafal Amagat (núm. 486), TM Ciutadella 
(34a/2018).

5. Subministrament aigua potable finca sa Cudia Vella, pol.17, parc. 59, TM Maó 
(59A/2017).

6. Hotel rural al lloc de Sa Marjal Nova, TM Ciutadella (143A/2017).
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7. Parc fotovoltaic Son Moix, TM Manacor (146a/2018).
8. Parc fotovoltaic Son Pere Andreu, TM Manacor (189A/2018).
9. Parc fotovoltaic Son Manenta, TM Manacor (222a/2018).
10. Explotació minera Matas e Hijos ,núm. 406, TM Llucmajor (122A/2017).
11. Projecte d'electrificació de les finques del pol. 2, parc. 77 i 81, TM Banyalbufar 

(47A/2018).
12. Conversió en hotel rural al lloc Binipati Nou , parc .60, pol 17, TM Ciutadella 

(137a/2017).
 PRESIDÈNCIA

13. Dació de compte de resolucions d’impacte ambiental:

 Millora  de  l'  accessibilitat  i  tancament  estació  de  tren  a  Binissalem,  TM
Binissalem (240a/2018). 

 Projecte de gestió de residus, promogut per Cuxach SA, TM Pollença (9a/2019).
 Projecte urbanització UE 52/03, c/ Sant Marc, Sant Lluc i Cabrelles, TM Palma

(19a/2019).
 Unifamiliar,  annex i  piscina,finca Ca na Bagota,  pol.  32, parc.  109,  TM Sant

Josep de sa Talaia (189a/2017).
 Declaració d’interès gral projecte educació ambiental  jaciment Rafal Rubí, TM

Alaior (17a/2019).
 Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l'EDAR, TM Alaró (197a/2018).
 Rectificació   de la  Resolució  de Reforma i  ampliació  annex i  canvi  ubicació

piscina finca Al Parico, TM Ciutadella (173a/2018).
 Instal·lació de gestió d'olis vegetals usats, TM Bunyola (49a/2019).
 Parc  solar  fotovoltaic  per  autoconsum  per  alimentació  inst  de  tracció,  TM

Santa Maria del Camí (26a/2019).
 Projecte adaptació  carretera  del  Far a Portocolom Camí del  Far Fase I,  TM

Felanitx (88a/2019).
 Projecte de modificacions Planta de Transferència "nord" Alcúdia, TM Alcúdia

(41a/2019).
 Projecte de modificacions Planta de Transferència "sud" Campos, TM Campos

(42a/2019).
 Projecte  deixalleria  municipal  de  Lloseta  al  carrer  Teixidors,  TM  Lloseta

(56a/2019).
   

14. Dació de compte de resolucions d’avaluacions ambientals estratègiques:

1. Estudi de detall de l'àrea d'actuació 5.15.3 de les NNSS, TM Sant Josep de sa
Talaia (191e/2018).

2. Modificació puntual 5/2017 NNSS, nova regulació dels usos, TM Sant Josep de
sa Talaia (30e/2018).

3. Estudi de detall de l'àrea d'actuació 5.2 de les NNSS, TM Sant Josep de sa Talaia
(190e/2018).
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4. Modificació  núm  14  NNSS  relativa  ordenació  sistema  general  públic  La
Victòria, TM Alcúdia (135e/2018).

5. MP PGOU canvi ús equipament municipal c/ Golf de Biscaia 5, TM Palma (87C/
2019).

6. Modificació puntual núm 92 NNSS de planejament, TM Santanyí (125e/2018).
7. MP de les NNSS introd ús resi col·lec hoteler parc Molí i Illa 63462 Fornells, TM

Es Mercadal (216e/2018).
8. Modificació Puntual núm 4 Pla Territorial Insular de Formentera (1e/2019).

15 Dació de compte de resolució de finalització i arxiu dels expedients:

 Aparcament Ses Covetes, TM Campos (13834/2011). 
 Unifamiliar aïllat amb piscina, Finca Cala Figuera, pol. 8, parc. 43, TM Sant

Joan de Labritja (162a/2017).
 Pla Especial del centre històric, TM Petra (1081/10).
 Modificacions Puntuals 1/18, 1/19, 2/19 normes subsidiàries, TM Petra (111C/

2019).
 Activitat  permanent  major  amb  obra  major  per  reciclatge  de  paper,  TM  

Bunyola (8a/2019).
 Modificació del Pla especial del centre històric, TM Pollença (47e/2014).
 Condicionament vials i paviments varis, TM Banyalbufar (56a/2018).
 Línia  BT  per  habitatge unifamiliar,  ctra  Es  Mercadal-Es  Migjorn Gran,  TM  

Es Mercadal (73C/2015).
 Explotació pedrera Llimpet (105), TM Alaior (108A/2018).
 Projecte  d'aparcament  dins  zona  no  urbanitzable  a  Ses  Covetes,  TM  

Campos (21523/2012).
 Condicionament  de  camins  interiors  Finca  Son  Bunyola,  TM  Banyalbufar  

(158i/2009).
 Explotació  i  restauració  de l’ampliació  de la  pedrera «Rosselló»,  TM Petra  

(20799/2009).
 Legalització d'edificació i  cobertes a la parcel·la  814,  pol.  4,  TM Pollença  

(97a/2017).

16. Dació de compte de resolució d’acumulació d’expedients:

 Explotació  minera  Son  Tey  (170)  i  instal·lació  planta  aglomerat  asfàltic
pedrera Son Tey 170, TM Sineu (113A/2018 i 129A/2018).  

17. Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió

A la ciutat de Palma, a les 10:00 h del dia assenyalat, es reuneixen els membres
del Subcomitè d'Avaluacions  Ambientals amb la finalitat de dur a terme la sessió.
El  president,  comprovada  l’existència  de  quòrum  suficient,  obri  la  sessió  i  es
comencen a tractar els assumptes de l’ordre del dia.

AVALUACIONS  AMBIENTALS

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El president sotmet a votació l’acta de les sessió de 20 de juny de 2019, la qual 
s’aprova per unanimitat dels membres que hi assistiren.

2. REDISSENY MANIOBRES SORTIDA ARRIBADA INSTRUMENT AEROPORT ME-
NORCA (131C/2019).

El president dóna la paraula a la senyora Margalida Femenia, que llegeix l’informe
tècnic redactat per la senyora Guadalupe Suárez i el senyor Guillem Giner. 

Surt el senyor José Luis Fernández.

De resultes del debat, es proposa afegir a la proposta de l’informe tècnic alguns
aspectes que el President sotmet a votació: 

✔ A  la  conclusió  de  l’informe  ”Por  todo  lo  anterior  se  considera  que  el
proyecto puede causar impactos ambientales significativos” afegir  ”y, por
tanto, se deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental  que deberá
tener en cuenta los aspectos arriba indicados.”
Aquesta proposta és acceptada per unanimitat, amb els vots a favor dels 
senyors Alorda, Martino, Fuster, Fanals, Vizcaíno, Pol,  Gual de Torrella,  
Martínez i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende, Rotger, Moreno, García i 
Ramis (15 vots).

✔ Així  mateix,  a proposta de la senyora Ramis, “se propone al Pleno de la
CMAIB  que  inste  al  Ministerio  que  no  autorice  ningún  proyecto  que
suponga un incremento de operatividad, vuelos y pasajeros, teniendo en
cuenta  la  situación  de  emergencia  climática  global  y  la  importante
incidencia  de la  aviación en la  emisión de gases  de efecto  invernadero
(GEH).”
A continuació, es vota aquesta proposta, la qual és acceptada per majoria, 
amb els vots a favor dels senyors Martino, Fuster i Bofill,  i les senyores  
Femenia,  Rosende,  Rotger  i  Ramis  (7  vots).  Amb  les  abstencions  dels  
senyors  Alorda,  Vizcaíno,  Fanals,  Pol,  Gual  de  Torrella  i  Martínez,  i  les  
senyores  Moreno i García (8 vots).
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Per tant, s’eleva al Ple la següent resposta a la consulta efectuada pel Ministeri per
a la Transició Ecològica:

Documentación presentada

-Oficio  de  consulta  del  Ministerio  para  la  transición  ecológica,  D.G  de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, Subdirección General de Evaluación Ambiental
con fecha de entrada en el Servicio de Asesoramiento Ambiental de la Comisión
de Medio Ambiente de las Islas Baleares de día 15/07/2019 RE núm. 877.

-En el oficio del Ministerio se adjunta la dirección web donde se puede consultar la
documentación:  documento  ambiental,  los  planos  y  la  relación  de
administraciones, instituciones y personas consultadas. Además de un CD con los
siguientes archivos: Anexo 1 Maniobras actuales AER Menorca, Anexo 2 Estudio
Acústico Maniobras AER Menorca 00, Anexo 3 Estudio Colisión Aves Maniobras
AER Menorca, Anexo 4 Estudio Red Natura 2000 Maniobras Menorca, Documento
Ambiental Subsanado Mayo 2019 AER Menorca y Listado de consultados.

Motivo de la solicitud

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Subdirección General
de Evaluación Ambiental  recibe por parte de ENAIRE Dirección de Navegación
División de Calidad y Medio Ambiente la solicitud de inicio de la evaluación de
impacto  ambiental  simplificada  acompañada  del  documento  ambiental  del
proyecto. Según el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución,
que  pueda tener  efectos  adversos  significativos  sobre  el  medio  ambiente.  Se  entenderá  que  esta
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.

4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.
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Según prevé el  artículo 46 de la Ley de Evaluación Ambiental,  se consulta a la
Comisión Balear de Medio Ambiente para que, de acuerdo con sus competencias,
informe sobre si el proyecto puede causar impactos ambientales significativos.

Se recuerda que según el artículo 3.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental: 

“Cuando  corresponda  a  la  Administración  General  del  Estado  formular  la  declaración  ambiental
estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe ambiental estratégico o el
informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que
ostente las competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma afectada por el
plan, programa o proyecto.”

Acorde al artículo 7.1 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental
de las Islas Baleares:

“La  Comisión  de  Medio  Ambiente  de  las  Illes  Balears  es  el  órgano  ambiental  de  la  comunidad
autónoma de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la
evaluación  de  impacto  ambiental  o  la  evaluación  ambiental  estratégica  que  tengan  que  ser
adoptados, aprobados o autorizados por las administraciones autonómica, insular o local de las Illes
Balears, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante estas.”

Descripción del Documento Ambiental (Mayo 2019)

El  objeto  del  proyecto,  es  la  adaptación  y  optimización  de  las  maniobras  de
llegada y salida del aeropuerto de Menorca para ajustarlas a los estándares de la
iniciativa  reglamentaria  europea “Cielo  Único  Europeo”,  cuyos  objetivos  son la
armonización y  mejora  de la  eficiencia  en la  prestación de los  servicios  de  la
navegación aérea en la Unión Europea.

Para ello  se pretenden eliminar  todos los  procedimientos convencionales y  se
definen  nuevas  trayectorias  implementando  la  navegación  basada  en
prestaciones (PNB).

Consideraciones técnicas

1- Las maniobras de salida propuestas definen 12 nuevos procedimientos, que se
dirigen hacia los siguientes puntos de notificación: ADROL, BAVER, DRAGO, EDULI,
EPAMA, GALAT, ISTER, LUNIK, MEROS, MORSS, SARGO Y ROTET.

Cabe diferenciar las salidas por la pista 01, despegue  hacía el norte, que es la
configuración que según el documento ambiental estuvo operativa durante casi el
61% de las ocasiones en 2017.

En  este  supuesto,  se  contemplan  dos  corredores  de  salida  diferenciados,  el
primero, el oriental, presenta un tramo inicial prácticamente coincidente con las
maniobras actuales:  avanza desde cabecera de pista en sentido norte/noreste,
pasando por el oeste del polígono industrial de Mahón (POIMA), sobrepasando
Serra Morena, y continuando por el oeste del parque Natural s’Albufera des Grau
hacia el norte de la isla, hasta sobrepasar la línea de costa. Tras sobrevolar el
punto  de  notificación  TIMOR  a  un  nivel  medio  de  vuelo  de  1200  metros  se

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 7 de 145



ramifica en cuatro corredores. Según estudio ambiental, este supuesto se dará en
el 37,4 % de las ocasiones.

El segundo corredor, el occidental, es de nuevo trazado, también tiene su origen
en la cabecera de pista 01 pero, tras abandonarla se dirige al norte/noroeste, a
una  distancia  de  unos  15º  al  oeste  del  anterior,  hasta  alcanzar  el  punto  de
notificación MH600 a un nivel de vuelo medio de 850 metros, donde cambia de
dirección hacia  el  oeste. Esta nueva trayectoria,  se define por el  sur del límite
municipal  des  Mercadal,  hacia  es  Migjorn  Gran,  donde  tras  bordear  dicha
población por el norte, cambia de dirección hacia el  suroeste, para dirigirse al
Mediterráneo y abandonar la isla. Este corredor encaminará, aproximadamente,
el 23,5% del tráfico de salida del aeropuerto.

Las salidas por la configuración sur o pista 19, son del orden del 39% del total de
las salidas. Las nuevas salidas presentan un tramo inicial  común, que canaliza
todas  las  operaciones  de  despegue  y,  tras  sobrepasar  la  línea  de  costa,  se
desdoblan en 2 corredores  diferenciados,  que separan flujos de tráfico  según
destino. Las nuevas trayectorias, se han definido por el límite exterior de la isla,
sin sobrevolar terreno insular.

2- Las maniobras de llegada propuestas definen 7 nuevos procedimientos que
provienen de los puntos DOMOX, EDULI, MORSS, RIXOT, RUXET, SARGO y EDULI y
dirigen el tráfico a dos nuevos Fijos de Aproximación Inicial (IAF). Las nuevas rutas
de llegada van a converger, desde las distintas procedencias, en un punto común
a partir del cual se procede a la entrada ordenada.

Llegadas para la pista 01, los nuevos procedimientos de llegada no comparten
trazado con ninguna maniobra actual, y todos convergen en la misma estructura
de puntos, que está definida sobre el mar. Todos los procedimientos de llegada se
han diseñado sobre el mar, a excepción del que encamina el tráfico desde el norte
de la isla al sur. Este corredor, cruza por el Faro de Cavallería avanzando hacia el
sur sobre la población des Mercadal,  para abandonar la isla  por el  Este de la
urbanización de San Jaime Mediterráneo; encaminando el 34,63% del tráfico total
de llegada. El nivel de vuelo medio a la altura de la población des Mercadal es de
3650 metros.

Llegadas  para  la  pista  19,  de  forma  análoga  a  la  pista  01,  los  nuevos
procedimientos de llegada no comparten trazado con ninguna maniobra actual.
Todos  ellos  se  han  diseñado  sobre  el  mar,  a  excepción  de  un  tramo,  el  que
encamina el tráfico procedente del suroeste de la isla, atravesando la isla de sur a
norte.  El  sobrevuelo  se  inicia  por  el  Oeste  de  Cala’n  Porter  hacia  el  norte
bordeando la población de Alaior por el oeste, continua por el este del núcleo des
Mercadal  y  abandona  la  isla  sobrevolando  la  península  oriental  contigua  a
Fornells.  Encaminará  el  11,6%  del  tráfico  y  un  nivel  medio  de  vuelo  de  1980
metros al sobrevolar es Mercadal.
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3- El  rediseño de las salidas y llegadas del aeropuerto de Menorca,  pretende
sobrevolar suelo clasificado como ANEI (Área Natural de Especial Interés) y zonas
Red  Natura  2000:  LIC-ZEPA  “De  s’Albufera  a  la  Mola”  (ES0000235),  LIC-ZEPA
“S’Albufera des Grau” (ES0000234), LIC-ZEPA ”D’Addaia a s’Albufera” (ES0000233),
ZEPA  “Capell  de  Ferro”  (ES0000386),  ZEPA  “Espacio  Marino  del  Sureste  de
Menorca”  (ES0000522),  LIC  “Caleta  de  Binillautí”  (ES5310072),  LIC  ”Canal  de
Menorca” (ESZZ16002).

4- Acorde al documento ambiental, “las maniobras de salida podrían considerarse
las actuaciones potencialmente más impactantes desde el punto de vista acústico, por
presentar tramos iniciales donde las aeronaves vuelan a menor altitud (desde el nivel
de  terreno)  y  además,  por  la  diferencia  con  las  maniobras  vigentes,  al  haberse
diseñado una nueva trayectoria de salida por la pista 01, por el Oeste de las actuales
salidas convencionales, adicional a la publicada en el AIP”.

“Son previsibles incrementos de ruido superiores a 2 dBA y hasta un máximo de 10
dBA (en algunos de los indicadores Ld, Lt, y Ln) en el 19,2 % de los puntos receptores
analizados. Estas poblaciones se corresponden con las de Es Mercadal, Ferreries, Sa
Roca y Es Migjorn Grau.”

“...Los mayores incrementos (superiores a 1 dB(A)) se identifican en puntos ubicados en
las proximidades de la nueva trayectoria de salida por la pista 01…”.

“ El corredor más occidental discurre por la ZEPA “ Capell de Ferro” durante 2,7 km y
en las inmediaciones del punto MH600, en un entorno que también es ANEI y coincide
con el  límite  suroccidental  del  núcleo  del  Parque  Natural.  Asimismo,  atraviesa  un
entorno considerado como zona de cría  del  milano,  según bibliografía del  Institut
Menorquí d’Estudis (IME) y el Consorci de Recuperació de la Fauna a les Illes Balears
(COFIB)”.

5-  Respecto  a  la  afección  sobre  las  aves,  según el  documento  ambiental:  “La
evaluación del riesgo de afección a aves en vuelo, para lo que es necesario conocer las
altitudes y alturas de vuelo, se ha realizado mediante consulta de documentación y
bibliografía entre los que destacan un estudio de la región de Murcia (IBERIS, 2008), el
documento AIP España, ENR 5.6-1, marzo 2016 o el artículo Dolbeer, R.A., 2006. De
este último de Estados Unidos que aportan los datos de colisiones entre 1990-2004
obtienen  los  riesgos  de  colisión,  cuantificando  el  74% de  las  colisiones  a  152  m,
seguido de un 19% entre 152 m-1000 m y un 7% a más de 1000 m. Extrapolando y
eliminando  los  paseriformes  y  columbiformes  (por  presentar  tamaños  reducidos  y
estatus  de protección poco significativos)  obtienen que el  82% de las  colisiones se
producen a menos de 400 m y los datos acumulados del 88% a 800 m o bien el 96% a
menos de 1700 m y el restante 4% a más de dicha altura.” 

El  documento ambiental  también especifica  que:  “La  documentación consultada
establece  que  el  riesgo  de  colisión  de  aves  con  aeronaves  se  incrementa  con  la
migración y en este caso balear, Menorca y sus inmediaciones es parte importante en
la  ruta  migratoria  de  Europa  Occidental  hacia  África  por  ser  punto  de  descanso,
alimentación, nidificación y/o invernada para diferentes especies.”
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Sin  embargo,  el  documento  ambiental  también  dice  que  “los  datos  de  rangos
altitudinales de vuelos de aves considerados en el documento ambiental corresponden
con los desplazamientos habituales de campeo, no habiendo sido considerados los
grandes desplazamientos y movimientos migratorios”.

El documento ambiental deberá aportar información (alturas de vuelo, especies
involucradas,  etc.),  sobre  los  impactos  producidos  entre  aeronaves  y  aves,
sucedidos en los aeropuertos de las Islas Baleares y, a ser  posible, de la región
mediterránea. Para ello, pueden disponer de los datos propios que AENA registra
de las notificaciones de colisiones con aves que la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) requiere para el  sistema IBIS de notificación de colisiones
(bird-strike). Además, de la información de los Estudios de Riesgo de Impactos con
Fauna  (ERIF),  que  aporta  información  de  las  incidencias  y  avistamientos  de
avifauna de los aeropuertos, ya sea en el interior del recinto como en el exterior. Y
así, no tener que recurrir a bibliografía de otros continentes.

El documento ambiental especifica los niveles de vuelo medio estimados  sobre
algunos puntos y omite otros. A modo de ejemplo, en las maniobras de llegada
por la pista 01 se detalla el nivel de vuelo del punto de notificación VEPON pero se
omiten los niveles de vuelo en los puntos MH411, MH400, MH401 que, teniendo
en cuenta que son maniobras de llegada, serán más bajos. De igual modo, ocurre
para  los  siguientes  puntos:  MH408,  MH409,  NISTE,  etc.  En  el  documento
ambiental, especifican que la especie halcón peregrino (Falco peregrinus) tiene una
altura media de vuelo sobre la cota del terreno de 500-750 m y, por lo tanto, está
dentro de los  niveles  de  vuelo más bajos  de algunos  puntos,  además es una
especie que habita los acantilados y zonas costeras.

El  documento  ambiental  indica  que  según  la  información  consultada  de
bibliografía de la zona y del COFIB (Consorcio de la Recuperación de Fauna de las
Islas Baleares) el punto MH600 es zona de cría del milano real (Milvus milvus). De
igual manera las salidas por RWY19 sobrevolando los puntos MH600 a 850 m y el
MH601 a 1860m, implican una nueva ruta sobrevolando gran parte del territorio
insular,  así  como  diferentes  zonas  frecuentadas  por  la  especie  alimoche
(Neophron percnopterus).

6- Respecto a la afección por ruido, según el documento ambiental: “los resultados
obtenidos en la modelización acústica en el escenario futuro permiten concluir que en
ninguna de las zonas urbanas del entorno del aeropuerto se prevén niveles sonoros
que  superen  los  objetivos  de  calidad  acústica  establecidos  por  la  normativa.  El
rediseño  de  las  maniobras  de  salida  y  llegada  instrumental  del  aeropuerto  de
Menorca, no genera afecciones ni variaciones significativas en el entorno acústico del
aeropuerto, en relación a la situación actual”. Además dice que: “la modelización se
ha realizado para el día medio correspondiente a un año completo”. 

Según el documento ambiental:  “La segregación de los flujos de salida y llegada
permitirá la  optimización  del  espacio  aéreo,  la  mejora desde el  punto de vista de
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seguridad  operacional  y  la  eficiencia  en  las  operaciones  y  un  descenso  de  la
complejidad.  Por  otro  lado,  se  considera,  en  la  simulación  de  ambos  escenarios
(llegadas  y  salidas),  una  estimación  del  crecimiento  del  tráfico  en  el  horizonte
temporal 2019, fecha previsible de la implantación, de un 4,47% respecto a 2017.”

El documento ambiental específica que,  “las altitudes de vuelo estimadas para las
aeronaves sobre los fijos de aproximación inicial (IAF), es similar para las llegadas por
las dos pistas, y en ellos, el tráfico aeronáutico podrá volar, sin descender, de forma
habitual, por debajo de 914 msnm”. 

El punto IAF EVASU siendo un punto de llegadas por RWY19, y teniendo en cuenta
que sobrevuela parte del territorio de la isla de Menorca, aunque ya se realice en
la actualidad, el incremento de llegadas supone un incremento de ruido. De igual
manera  las  salidas  por  RWY19  sobrevolando  los  puntos  MH600  a  850  m y  el
MH601 a 1860m, implican una nueva ruta sobrevolando gran parte del territorio
insular,  así  como diferentes poblaciones,  que conlleva una nueva afección por
ruido;  así  como  posibles  repercusiones  para  los  espacios  naturales  que
sobrevuela. 

Como dice el documento ambiental  “la segregación de las operaciones se realiza
para  optimizar  el  espacio  aéreo”,  sin  embargo  la  segregación  de  operaciones
supone también la segregación del ruido asociado.

El documento ambiental deberá realizar la modelización del ruido emitido con la
velocidad media de viento, así como con las rachas de viento que se producen en
la isla de Menorca para los diferentes meses del año con la intención de obtener
una simulación lo más fiel a la realidad posible. 

Además,  deberá  realizar  la  modelización  por  meses  teniendo  en  cuenta  que
durante  los  meses  de  junio  hasta  septiembre  se  producen  el  60%  de  las
operaciones.

7- Respecto a la afección por contaminantes, según la metodología para el análisis
de las emisiones facilitado por Enaire para el mismo proyecto en Mallorca: “No es
lo mismo el consumo durante la realización de una llegada que durante la realización
de un despegue. El régimen de motor utilizado para ganar altura de vuelo y velocidad
en las salidas es mayor que el régimen desarrollado durante un descenso ya que se va
perdiendo altitudes paulatinamente, esta diferencia hace que el consumo durante las
salidas pueda llegar a ser hasta 4 veces superior que el consumo durante un descenso
(80kg/min en ascensos y 20 kg/min en descenso)”.

Sin  embargo,  en  el  resumen  comparativo  de  consumos  de  combustible  y
generación  de  emisiones  CO2 (tráfico  previsto  para  2019)  el  consumo  de
combustible (tn) actuales para las maniobras de salida (SID) es de 9918,44 tn y de
8674,01  tn  para  las  maniobras  de  llegada.  Queda  muy  lejos  de  ser  4  veces
superior el consumo de las salidas al consumo de los descensos (4 * 8674,01 =
34.696,04 ˃ 9918,44). Según la metodología para el análisis de las emisiones “se
tiene en cuenta el modelo de aeronave, puesto que no es igual un avión tipo Boeing
747 que un Airbus 320”. Además, en la metodología incluyen una tabla en la que se
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indica la diferencia de consumo entre un descenso y una espera según el modelo
de aeronave. Dicha tabla únicamente incluye los datos del descenso y no lo hace
con los de la espera.

En la metodología del cálculo del “impacto sobre la calidad del aire. Atmosfera” se
deberán  especificar  mejor  los  cálculos  del  consumo  de  combustible.  Cuantos
minutos se presuponen para las maniobras de salida y de llegada y cuantos kg de
combustible se utilizan para los cálculos. De igual manera para los cálculos del
consumo de combustible se deben incluir los consumos reales. Puesto que AENA
dispone de datos del tipo de aeronave y la cantidad de cada tipo de aeronave, los
consumos de cada tipo de aeronave y los tiempos de espera que han realizado
dichas  aeronaves.  Los  datos  que  ofrezca  el  promotor,  en  este  caso  Enaire,
deberán ser específicos y desglosados. Para poder comprobar la afirmación “la no
implantación de las maniobras propuestas conllevaría incrementos de consumo de
combustible y emisiones de un 6% y que la implantación de las maniobras conlleva
beneficios relativos al consumo de combustible y emisiones”.

En el  apartado de medidas para el  control  de la  contaminación ambiental  del
documento ambiental especifica que el análisis de la contaminación atmosférica
ha concluido que no van a generar un incremento significativo de las emisiones.
Así como, que los nuevos procedimientos permiten un ahorro de combustible y
de emisiones. Con el análisis que han incluido en el documento ambiental no se
puede asegurar esta afirmación. El documento ambiental deberá incluir medidas
para el control de la contaminación por COx, NOx, SO2 y Benceno.
8- Según el documento ambiental  presentado, en el apartado Medidas para el
control  de  la  contaminación  acústica:  “no  se  considera  necesario  establecer
medidas  correctoras”.  Sin  embargo,  el  promotor  ha  decidido  establecer  dos
restricciones operativas para los procedimientos de salida referidas a las rutas
nominales para los nuevos procedimientos de  salida en los tramos de menor
altitud. 

CONCLUSIONES

Una vez revisada la documentación presentada se informa:
1.- Que de acuerdo con la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental 
a las Islas Baleares se encuentra incluido en el Capítulo II Evaluación de impacto 
ambiental de proyectos, artículo 14.2, letra c. 

Acorde al artículo 7.1 de la misma:

“La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears es el órgano ambiental de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la evaluación de 
impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica que tengan que ser adoptados, aprobados o 
autorizados por las administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, o que sean objeto de
declaración responsable o comunicación previa ante estas.”

2.- Que de acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de noviembre, de evaluación 
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ambiental, este proyecto se encuentra incluido en el Anejo II, grupo 7 letra d). 
Este informe se emite para dar respuesta al artículo 46 de dicha ley.

Se recuerda que según el artículo 3.1 de la misma: 

“Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración ambiental 
estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe ambiental estratégico o el 
informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que 
ostente las competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma afectada por el plan,
programa o proyecto.”

3.- El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener el contenido mínimo indicado 
en el artículo 35 de la Ley 21/2013 (BOE núm. 296 11/12/2013) además debe 
esclarecer y / o ampliar los puntos siguientes:

a) Establecer medidas protectoras o correctoras respecto al ruido y la 
protección de los hábitats y las especies incluidas en la Directiva Hábitat 
(Directiva 92/43/CEE) y en la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE).

b) Incluir medidas compensatorias respecto al ruido. Medidas destinadas a la 
protección de la población local de los efectos perjudiciales para la salud de
la exposición prolongada y diaria al ruido así como los niveles de 
exposición. Así como, medidas destinadas a minimizar el ruido nocturno 
(23h-7h) y la perturbación del sueño de la población local. Teniendo en 
cuenta las puntas de estacionalidad y no la media de operaciones diarias, 
considerando que en los 4 meses estivales se da el 60% de las operaciones.

c) Se considera necesario el aporte de información referente a los incidentes 
ocurridos entre aves y aeronaves, dando acceso a datos de alturas de 
vuelo, especies, frecuencia, etc., en los aeropuertos de las Islas Baleares y 
región mediterránea, con la intención de prevenir, corregir y compensar 
las repercusiones ambientales de esta clase de proyectos. Facilitando los 
datos IBIS (bird-strike) y datos de los Estudios de Riesgo de Impactos con 
Fauna (ERIF).

d) Se deberá aportar los niveles de vuelo estimados en todos los puntos de 
notificación de las nuevas maniobras de salida y llegada, para poder 
disponer de la información necesaria para realizar un mejor análisis de 
riesgos con aves. Especialmente, las especies migratorias que nidifican en 
acantilados, las especies emblemáticas existentes en los espacios naturales
y las especies incluidas en la Directiva aves 79/409/CEE.

e) El documento ambiental deberá incluir los cálculos más específicos para la 
determinación de la contaminación (minutos que se consideran para las 
maniobras, consumos por diferentes tipos de aeronaves, etc), así como 
medidas para el control de la misma (COx, NOx, SO2 y Benceno.)

f) Contemplar si son necesarias más restricciones operativas para los tramos 
de menor altitud.

g) Analizar si los nuevos trazados afectan a las zonas frecuentadas por las 
especies:
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Alimoche (Neophron percnopterus)
Milano real (Milvus milvus)
Halcón peregrino (Falco peregrinus)

Así como aquellas que el Servicio de protección de especies 
determine.
Para determinar si se debe modificar algún trazado de las nuevas rutas, o 
implantar restricciones operativas.

h) Teniendo en cuenta que Menorca es un territorio que, debido a su 
naturaleza insular, el relieve y las características geológicas que presenta, 
junto a la localización estratégica en medio del mar Mediterráneo, la ha 
convertido en un punto de interés para las aves, constituyendo además 
una importante área de descanso, de alimentación o de refugio para las 
aves migratorias; se considera necesario realizar estudios científicos de 
organizaciones expertas en avifauna como el IMEDEA-CSIC para obtener 
datos muy importantes y necesarios para la gestión y diseño de rutas, 
como alturas de vuelo de las aves, las zonas donde habitan, épocas y rutas 
migratorias, etc. Tales como, dispositivos GPS para el seguimiento de aves.

i) El trazado de la salida adicional por la pista 01 deberá analizar las 
afecciones a la ZEPA “Capell de Ferro” (ES0000386), las afecciones acústicas 
de las poblaciones Ferreries, Es Mercadal, Sa Roca y Es Mijorn Gran, 
teniendo en cuenta: 

• Los niveles de vuelo más críticos, en lugar de niveles de vuelo 
medios.

• El aumento del tráfico por una zona que antes no existía.
• Las puntas de estacionalidad, en el documento ambiental se 

considera una media de  86 operaciones diarias para 2019, según 
estadísticas de tráfico aéreo de AENA para agosto 2018, en ese mes
se dieron una media de 173 operaciones diarias. Se debe 
considerar que en los 4 meses estivales se da el mayor flujo de 
vuelos.

• El incremento del número de vuelos esperado. Acorde al 
documento ambiental se da una prognosis para 2019 de un 
aumento del 4,47%, la cual también incidirá en las puntas de 
máxima operativa en temporada alta.

j) Finalmente, el rediseño de maniobras propuesto, supone un aumento del 
tránsito aéreo, acorde al documento ambiental se estima en un 4,47% para
el 2019. Por tanto, debería incluirse entre los parámetros a analizar el de 
capacidad de carga. El aeropuerto es una de las puertas de entrada 
fundamentales a este territorio. En el caso que el rediseño de maniobras 
de salida y llegada instrumentales no sean exclusivamente para mejorar la 
seguridad operacional, organizar un uso más eficiente del sistema con 
trayectorias más flexibles y precisas que proporcionen operaciones 
óptimas y lograr un único espacio aéreo continuo integrado, armonizado e 
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interfuncional; sino que se pretenda  además incrementar el número de 
pasajeros, se deberían analizar en profundidad que consecuencias sobre 
los recursos puede suponer el aumento del tránsito aéreo a la isla, 
teniendo en cuenta la situación actual, con factores que indican un grado 
importante de saturación y la fragilidad que supone un ámbito insular, 
siempre en los márgenes de la planificación vigente. 

Por todo lo anterior el Subcomité de Evaluación Ambiental considera que el
proyecto puede causar impactos ambientales significativos y por tanto se
deberá  redactar  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  que  deberá  tener  en
cuenta los aspectos arriba indicados.

Asimismo se propone al Pleno de la CMAIB que inste al Ministerio que no
autorice  ningún  proyecto  que  suponga  un  incremento  de  operatividad,
vuelos y pasajeros, teniendo en cuenta la situación de emergencia climática
global y la importante incidencia de la aviación en la emisión de gases de
efecto invernadero.

3.  REDISSENY  MANIOBRES  SORTIDA  ARRIBADA  INSTRUMENT  AEROPORT
MALLORCA (132C/2019).

El president dóna la paraula a la senyora Margalida Femenia, que llegeix l’informe
tècnic redactat per la senyora Guadalupe Suárez i el senyor Guillem Giner. 

De resultes del debat, es proposa afegir a la proposta de l’informe tècnic alguns
aspectes que el President sotmet a votació: 

✔ Afegir un nou aspecte a tenir en compte a l’EIA (que serà la lletra l) amb el
següent contingut: ”se han de evaluar los efectos acumulativos y sinérgicos
de los diferentes proyectos que aumenten la operatividad del aeropuerto”.
Aquesta  proposta  és  acceptada per  majoria,  amb els  vots  a  favor  dels
senyors  Alorda,  Martino,  Fuster,  Fanals,  Vizcaíno,  Pol,  Gual  de  Torrella,
Martínez i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende, Rotger, Moreno i Ramis
(14 vots). S’absten la senyora García (1 vot)

✔ A  la  conclusió  de  l’informe  ”Por  todo  lo  anterior  se  considera  que  el
proyecto puede causar impactos ambientales significativos” afegir  ”y, por
tanto, se deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental  que deberá
tener en cuenta los aspectos arriba indicados.”
Aquesta proposta és acceptada per unanimitat, amb els vots a favor dels 
senyors Alorda, Martino, Fuster, Fanals, Vizcaíno, Pol,  Gual de Torrella,  
Martínez i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende, Rotger, Moreno, García i 
Ramis (15 vots).

✔ Així  mateix,  a proposta de la senyora Ramis, “se propone al Pleno de la
CMAIB  que  inste  al  Ministerio  que  no  autorice  ningún  proyecto  que
suponga un incremento de operatividad, vuelos y pasajeros, teniendo en
cuenta  la  situación  de  emergencia  climática  global  y  la  importante
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incidencia  de la  aviación en la  emisión de gases  de efecto  invernadero
(GEH).”
A continuació, es vota aquesta proposta, la qual és acceptada per majoria, 
amb els vots a favor dels senyors Martino, Fuster i Bofill,  i les senyores  
Femenia,  Rosende,  Rotger  i  Ramis  (7  vots).  Amb  les  abstencions  dels  
senyors  Alorda,  Vizcaíno,  Fanals,  Pol,  Gual  de  Torrella  i  Martínez,  i  les  
senyores  Moreno i García (8 vots).

Per tant, s’eleva al Ple la següent resposta a la consulta efectuada pel Ministeri per
a la Transició Ecològica:

Documentación presentada

-Oficio  de  consulta  del  Ministerio  para  la  transición  ecológica,  D.G  de
Biodiversidad y Calidad Ambiental, Subdirección General de Evaluación Ambiental
con fecha de entrada en el Servicio de Asesoramiento Ambiental de la Comisión
de Medio Ambiente de las Islas Baleares de día 15/07/2019 RE núm. 878.

-En el oficio del Ministerio se adjunta la dirección web donde se puede consultar la
documentación:  documento  ambiental,  los  planos  y  la  relación  de
administraciones, instituciones y personas consultadas. Además de un CD con los
siguientes  archivos:  Apéndice  1  Estudio  Acústico,  Apéndice  2  Metodología
emisiones, Apéndice 3 Metodología riesgos aves, Apéndice 4 Red Natura 2000,
Documento Ambiental 20190049, Documento Ambiental Subsanado Mayo 2019
AER Menorca y Listado de consultados Mallorca.

Motivo de la solicitud

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, Subdirección General
de Evaluación Ambiental  recibe por parte de ENAIRE Dirección de Navegación
División de Calidad y Medio Ambiente la solicitud de inicio de la evaluación de
impacto  ambiental  simplificada  acompañada  del  documento  ambiental  del
proyecto. Según el artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable,
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de
las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución,
que  pueda tener  efectos  adversos  significativos  sobre  el  medio  ambiente.  Se  entenderá  que  esta
modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.

2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.

3.º Incremento significativo de la generación de residuos.
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4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.

5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años.

Según prevé el  artículo 46 de la Ley de Evaluación Ambiental,  se consulta a la
Comisión Balear de Medio Ambiente para que, de acuerdo con sus competencias,
informe sobre si el proyecto puede causar impactos ambientales significativos.

Se recuerda que según el artículo 3.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental: 

“Cuando  corresponda  a  la  Administración  General  del  Estado  formular  la  declaración  ambiental
estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe ambiental estratégico o el
informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que
ostente las competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma afectada por el
plan, programa o proyecto.”

Acorde al artículo 7.1 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental
de las Islas Baleares:

“La  Comisión  de  Medio  Ambiente  de  las  Illes  Balears  es  el  órgano  ambiental  de  la  comunidad
autónoma de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la
evaluación  de  impacto  ambiental  o  la  evaluación  ambiental  estratégica  que  tengan  que  ser
adoptados, aprobados o autorizados por las administraciones autonómica, insular o local de las Illes
Balears, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante estas.”

Descripción del Documento Ambiental (Mayo 2019)

El  objeto  del  proyecto,  es  la  adaptación  y  optimización  de  las  maniobras  de
llegada  y  salida  del  aeropuerto  de  Palma  de  Mallorca  para  ajustarlas  a  los
estándares de la iniciativa reglamentaria europea “Cielo Único Europeo”,  cuyos
objetivos son la armonización y mejora de la eficiencia en la prestación de los
servicios de la navegación aérea en la Unión Europea.

Para ello  se pretenden eliminar  todos los  procedimientos convencionales y  se
definen  nuevas  trayectorias  implementando  la  navegación  basada  en
prestaciones (PNB).

Consideraciones técnicas

1-  La  configuración  preferente  establecida  para  el  aeropuerto  de  Palma  de
Mallorca es la configuración Oeste (se despega y se aterriza hacia el Oeste), en la
que se utiliza de forma mayoritaria la pista 24L para los aterrizajes y la 24R para
los  despegues.  Está  configuración  se  dio  aproximadamente  en  68,63%  de  las
ocasiones durante 2017. Cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten
se utiliza la configuración Este, usando para las llegadas la pista 06L y para los
despegues la pista 06R.
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2- El aeropuerto tiene una serie de procedimientos de atenuación de ruidos, tanto
para  despegues  como  para  aterrizajes,  relacionados  con  el  uso  de  pistas  al
restringir  las  llegadas a  la  pista  06R a aeronaves propulsadas por hélice y  en
horario  diurno,  mientras  que  la  24L  no  se  utilizará  para  despegues  salvo
contingencia operacional.

Asimismo, no se deben solicitar ni autorizar cambios sobre los procedimientos
hasta  no  haber  alcanzado  6000  pies  excepto  las  aeronaves  propulsadas  por
hélices.

Adicionalmente, existen definidos otros procedimientos de atenuación de ruidos:
prohibición de vuelos de entrenamiento por la noche, seguimiento radar de las
trayectorias de salida y entrada del aeropuerto, así como la medición del nivel
acústico producido por cada operación, restricciones a las pruebas de potencia de
motores…

3- Existen 13 procedimientos de salida, para la pista 06R, y otros 13 para la pista
24R, que se dirigen a los puntos de notificación: BAVER,  CDP, DRAGO, EPAMA,
ESPOR, GALAT, ISTER, MEBUT, MEROS, MORSS, NELUX, OSGAL y TONIS.

Y 12 procedimientos de llegada para las pistas 06L, y otros tantos para la 24L, que
se dirigen a los puntos: GODOX, KENAS, LAMPA, LORES, LUNIK, MAMEB, MEBUT,
MORSS, OSGAL, RIXOT, RUXET y TOLSO.

4- Se trata de un aeropuerto claramente estacional, el 62,59% de las operaciones
se  producen en  el  periodo  estival  (mayo  a  septiembre).  Registrándose  mayor
intensidad de tráfico los meses de julio (28972 operaciones) y agosto (28970). Los
días de la semana con mayor intensidad son el sábado, seguido del domingo y el
viernes.

5- Las nuevas llegadas propuestas con navegación basada en prestaciones RNAV1
a las pistas 06L/06R (configuración Este) son coincidentes en su mayor parte con
las maniobras actuales a las que pretenden sustituir:

   -Se propone la supresión de todas las llegadas actuales convencionales para las
pistas 06L/06R, a excepción de las actuales llegadas desde TOLSO y LORES.

   -Se sustituyen las llegadas eliminadas, por otras análogas en RNAV1.

   -Se mantienen invariables los puntos de llegada y sus procedimientos asociados
a RUXET, LAMPA, MEBUT, LORES, TOLSO y GODOX y se crean los puntos KENAX,
LUNIK, RIXOT, y MORSS junto con sus procedimientos asociados.

   -Se suprimen los puntos OSGAL y MAMEB y sus procedimientos asociados.

 -Se  incluyen  nuevas  llegadas  desde  los  puntos  ROTET  y  XILPA,  con  sus
procedimientos asociados.
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Las llegadas a las pistas 24L/24R (configuración Oeste)  son coincidentes en su
mayor parte con las maniobras actuales a las que pretenden sustituir:

   -Se propone la supresión de todas las llegadas actuales convencionales para las
pistas 24L/24R, a excepción de las actuales llegadas desde TOLSO y LORES.

   -Se sustituyen las llegadas eliminadas por otras análogas en RNAV1, más nuevas
llegadas propuestas en modo RNAV1 hasta completar el elenco de llegadas que
contenía la eliminada carta STAR3 RWY24L/24R.

   -Se mantienen invariables los puntos de llegada y sus procedimientos asociados
a RUXET, LAMPA, MEBUT, LORES, TOLSO y GODOX y se crean los puntos KENAX,
LUNIK, RIXOT, y MORSS junto con sus procedimientos asociados.

   -Se suprimen los puntos OSGAL y MAMEB y sus procedimientos asociados.

   -Se  incluyen  nuevas  llegadas  desde  los  puntos  ROTET  y  XILPA,  con  sus
procedimientos asociados.

Las  salidas  desde las  pistas  06R y  06L  (configuración Este)  son prácticamente
coincidentes con la situación actual, proyectándose las siguientes modificaciones:

   -Para salidas por la pista 06L se propone la creación de dos nuevos puntos de
notificación denominados PA530 y PA520.

   -Para salidas por la pista 06R se propone la creación de dos nuevos puntos de
notificación denominados PA510 y PA500.

   -Para salidas por ambas pistas:

   a) Se propone la sustitución de las salidas convencionales que se dirigen hacia el
Este  y  el  Sur   (TONIS,  MEROS,  ISTER,  MORSS,  CDP,  OSGAL,  MEBUT,  NELUX  y
BAVER) por salidas de tipo RNAV1, si bien se mantienen las que se dirigen hacia
los puntos ESPOR, GALAT, DRAGO y EPAMA.

   b) Se proponen tres nuevas salidas hacia los puntos DOMOX, UMUTI y XILPA.

   c) Las salidas a TONIS y CDP se eliminan sin reemplazamiento.

   d) También se elimina la salida a OSGAL y su procedimiento asociado.

  e)  Se  mantienen las  actuales  salidas  de la  pista  06R/L  bajo la  especificación
RNAV1.

Las  salidas  desde  las  pistas  24R/24L  (configuración  Oeste)  son  prácticamente
coincidentes con la situación actual, proyectándose las siguientes modificaciones:

   -Para salidas por la pista 24L se propone la creación de cuatro nuevos puntos de
notificación denominados PA710, PA720, PA711 y PA721.
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   -Para salidas por la pista 24R al igual que por la pista 24L se propone la creación
de cuatro nuevos puntos de notificación denominados PA710,  PA720,  PA711 y
PA721.

   -Para salidas por ambas pistas:

   a) Se propone la sustitución de las salidas convencionales que se dirigen hacia el
Este y el Sur  (PTC, MEROS, ISTER, MORSS, OSGAL y MEBUT) por salidas de tipo
RNAV1.

   b) Se proponen tres nuevas salidas hacia los puntos DOMOX, OBEXI, XAPUT y
XILPA.

   c)  Se  mantienen  como  salidas  convencionales  las  que  alcanzan  los  puntos
NELUX, BAVER, ESPOR, GALAT, DRAGO, EPAMA y BAVER.

   d) Se suprimen los puntos PTC y OSGAL y sus procedimientos asociados.

6-  El  rediseño  de  las  salidas  y  llegadas  del  aeropuerto  de  Mallorca  implica
sobrevolar una longitud mayor de espacios Red Natura 2000, son un 6,6 % más
largas respecto a las actuales. Según el documento ambiental, la práctica totalidad
de las nuevas maniobras van a sobrevolar espacios Red Natura 2000 que actualmente
ya son sobrevolados; y de los nuevos que se van a sobrevolar, no se considera que los
vayan a afectar significativamente por las alturas tan elevadas a las que se produce el
sobrevuelo…

De los 17 espacios naturales protegidos Red Natura 2000 que sobrevuelan las nuevas
maniobras, encontramos 3 nuevos espacios (ZEC+ZEPA “Es trenc-Salobrar de Campos”
–ES0000037-,  LIC  “Cales  de  Manacor”-ES5310098-  y  LIC  “Portocolom”-ES5310099-),
frente  a  2  que  van  a  dejar  de  ser  sobrevolados  (LIC  “Randa”-ES5310101-  y  ZEPA
“Espacio  marino  del  poniente  de  Mallorca”-ES0000519-),  por  lo  que  el  escenario
propuesto queda muy similar al actual.

Atendiendo a los rangos o niveles de riesgo de afección a aves en vuelo definidos, el
único espacio que se encuentra en un riesgo muy alto y alto (0m- 800m de altura), es
LIC “Xorrigo” (ES5310102). 

Se sobrevuelan 3 espacios naturales  protegidos  autonómicos,  22 ANEI,  8  ARIP y 3
zonas húmedas protegidas.

7- Respecto a la afección por aves: 

El documento ambiental comenta que se ha consultado diversa documentación y
bibliografía relacionada con estudios de avifauna y entornos aeronáuticos, entre
los que se pueden destacar un estudio de la región de Murcia (IBERIS, 2008), el
documento “Vuelos migratorios de aves y zonas de fauna sensible” AIP España,
ENR 5.6-1, marzo 2016 o el artículo Dolbeer, R.A., 2006. De este último de Estados
Unidos que aportan los datos de colisiones entre 1990-2004 obtienen los riesgos
de colisión, cuantificando el 74% de las colisiones a 152 m, seguido de un 19%
entre 152 m-1000 m y un 7% a más de 1000 m. Extrapolando y eliminando los
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paseriformes y  columbiformes (por  presentar  tamaños reducidos y  estatus  de
protección poco significativos) obtienen que el 82% de las colisiones se producen
a menos de 400 m y los datos acumulados del 88% a 800 m o bien el 96% a menos
de 1700 m y el restante 4% a más de dicha altura.

El documento ambiental también especifica que  “de otras fuentes consultadas se
deduce que el riesgo de colisionar con aeronaves, se hace más pronunciado en los
periodos  de  migración,  al  cruzar  numerosos  ejemplares  de  aves  el  espacio  aéreo
Balear, y más concretamente la isla de Mallorca que es parte importante en la ruta
migratoria  de  Europa  Occidental  hacia  África,  por  ser  punto  de  descanso,
alimentación, nidificación y/o invernada para diferentes especies.”

 Sin embargo, el documento ambiental también dice, en la tabla que ofrece los
datos de altura media de vuelo orientativas en algunas especies “emblemáticas”
existentes en los espacios naturales del ámbito de actuación que  “los datos de
rangos  altitudinales  de  vuelos  de  aves  considerados  en  el  documento  ambiental
corresponden  con  los  desplazamientos  habituales  de  campeo,  no  habiendo  sido
considerados los grandes desplazamientos y movimientos migratorios”.

Respecto  al  riesgo  de  afección  a  aves  en vuelo,  siendo  necesario  conocer  las
altitudes y alturas de vuelo definidas por la operativa aeronáutica el documento
ambiental deberá aportar los datos (alturas de vuelo, especies involucradas, etc.),
de forma más detallada sobre los impactos producidos entre aeronaves y aves,
sucedidos en los aeropuertos de las Islas Baleares y, a ser  posible, de la región
mediterránea. Para ello,  pueden incorporar los datos que AENA registra de las
notificaciones  de  colisiones  con  aves  que  la  Organización  de  Aviación  Civil
Internacional (OACI) requiere para el  sistema IBIS de notificación de colisiones
(bird-strike) además de los datos que menciona el documento ambiental sobre el
Sistema de Gestión de la Información de Seguridad Operacional (SGISO). Incluir la
información  más  detallada  de  los  Estudios  de  Riesgo  de  Impactos  con  Fauna
(ERIF), basada en los datos del SGISO, sobre las incidencias, avistamientos de los
pilotos de avifauna de los aeropuertos, ya sea en el interior del recinto como en el
exterior. 

Puesto que la información requerida y, el hecho de compartirla, no supone un
riesgo  de  seguridad,  en  cambio  proporciona  una  gran  contribución  para  la
gestión de especies y hábitats en coordinación con las administraciones públicas
para el correcto control y la gestión de fauna en los focos de atracción del entorno
aeroportuario (hasta los 13 km) así como para el entorno lejano (más allá de los
13 km) y para los espacios naturales y protegidos.

Los grupos que menciona como de mayor interés son las rapaces, el orden de las
gruiformes (fochas), anseriformes (ánades), galliformes (faisanes), pelecaniforme
(garzas, garcetas), accipitriformes (águilas, aguilillas,  milanos, azor,  aguiluchos),
falconiformes (halcones y  cernícalos)  y  láridos (gaviotas)  en las  zonas costeras
marinas  por  movimientos  masivos  en  el  espacio  aéreo  español.  Además,  se
especifican  las  especies  “emblemáticas”  y  sus  alturas  de  vuelo  orientativas
incluyendo el Águila calzada (Hieraaetus pennatus), el Águila pescadora (Pandion
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haliaetus), el Halcón peregrino (Falco peregrinus), el Milano real (Milvus milvus), la
Gaviota de Audouin (Larus audouinii).

Como especie emblemática cabe destacar la ausencia de la especie buitre negro
(Aegypius monachus), por ser la única población reproductora insular del mundo y
por ser el protagonista de un impacto con una aeronave del tipo Airbus 320 de la
compañía Lufthansa en su aproximación a Mallorca el año 2016. El impacto tuvo
lugar  a  unas  quince  millas,  en  las  proximidades  de  Santa  Margalida,  a  1500
metros de altura. El incidente se produjo por la presencia de un grupo de buitres
que estaba comiendo sobre la misma ruta de descenso al aeropuerto de Son Sant
Joan (Palma). Parte del cuerpo de un ejemplar inmaduro quedó incrustado en la
junta entre el radomo y el cuerpo del avión.

El incidente tuvo lugar  el año 2016 con casi cuarenta parejas de buitre negro
nidificantes ese año en Mallorca, 197.000 operaciones anuales, 26 millones de
pasajeros.

El aeropuerto de Son Sant Joan se inauguró en la década de los sesenta, época en
la  que  había  4-5  parejas,  en  la  década  de  los  noventa  el  número  de  parejas
aumenta y supera la decena. El número de parejas va incrementando hasta llegar
a las 25 el año 2014, 37 el año 2016 y 39 en 2018.

Hoy por hoy, el número de operaciones es de 220.000 operaciones y 29 millones
de pasajeros y hay 39 parejas nidificantes de buitre negro. 

Si aumentan las operaciones (197.640 en el año 2016 a 220.329 en el año 2018 ha
habido un incremento de más de 22.500 operaciones) visto que el  70% de las
operaciones se produce entre mayo y octubre y, considerando que las parejas de
esta especie continúan rozando la cuarenta se debería considerar el buitre negro
(Aegypius monachus) y realizar un estudio completo de repercusiones tratándose
de un territorio limitado (islas). Es precisamente en las islas dónde las poblaciones
de esta especie no se pueden dispersar más allá de los límites insulares por la
propia barrera que constituye el mar. 

Según la fenología de la especie en mayo se produce el máximo de eclosiones, los
primeros pollos suelen volar la segunda quincena de julio  y el  máximo de los
primeros vuelos de los pollos se registra en septiembre,  fecha en la que tuvo
lugar el impacto con buitre negro inmaduro.

Por otro lado, el documento ambiental dice “También se identifica 1 colisión con 1
gran  rapaz,  un  individuo  de  buitre  negro;  sin  embargo,  esta  colisión  se  puede
considerar de anecdótica y fortuita, ya que es la única que se ha registrado para esta
especie desde el año 2008 y tuvo lugar a una altura aproximada de 1.524 m (5.000
pies)”.

Según el documento ambiental, “los tramos afectados con riesgo muy alto y alto de
las  nuevas  trayectorias  (un  total  de  13,78  km),  se  corresponden  con  las  zonas
inmediatas del aeropuerto y que coinciden prácticamente con las actuales maniobras
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de salida,  por  lo  que  esta  potencial  afección  a  espacios  naturales  protegidos  con
interés para las aves (concretamente al LIC ES5310102 “Xorrigo”- 4,8 km al este- que
cuenta con la presencia de diversas especies de rapaces con posible incidencia por
vuelo de aeronaves, como el milano real y el halcón peregrino, y a un Área Natural de
Especial Interés (ANEI), 750 m al oeste) ya está ocurriendo en la actualidad y no va a
suponer una afección añadida con la puesta en marcha de las nuevas maniobras.”

Así mismo y, sin ser emblemática, se debe considerar por el tema de los impactos
la  presencia  de  20  parejas  de  buitre  leonado  (Gyps  fulvus),  especie  con
características similares.

Teniendo en cuenta que:

1.Es la única población reproductora insular del mundo de buitre negro
(Aegypius monachus).

2.Las poblaciones de esta especie no se pueden dispersar más allá de los
límites insulares por la propia barrera que constituye el mar.

3.Ha habido un incremento  de más de 22.500 operaciones  desde 2016
hasta 2018 y más del 70% de las operaciones se produce en el  periodo
(mayo-octubre).

4.Según la fenología de la especie el máximo de operaciones coincide con
su época reproductora y el máximo de los primeros vuelos de los pollos se
registra en septiembre, fecha en la que tuvo lugar el impacto con buitre
negro inmaduro.

5.A unos 5 km al este del aeropuerto, LIC ES5310102 “Xorrigo” se están
produciendo avistamientos de buitre negro en busca de caroña durante
agosto 2019.

6.Los buitres  realizan desplazamientos  desde la  sierra  hacia  el  llano en
busca de conejos (muertos por mixomatosis o hemorragia vírica) fuente de
alimento temporal durante los meses de verano.

Por  todo  lo  anterior,  el  documento  ambiental  deberá  incluir  como  especie
emblemática el buitre negro (Aegypius monachus) y realizar un estudio completo
de repercusiones.

Se ha de tener presente:

Es uno de los aeropuertos con mayor número de muertes de individuos
de la especie milano real (Milvus milvus) por impacto con aeronave.

Como  dice  el  documento  ambiental,  que  “teniendo  en  cuenta  que
cernícalos  y  otras  especies  encuentran  en  el  aeropuerto  un  lugar  de
cazadero”.

La especie de milano real (Milvus milvus) tiene un plan de recuperación.
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Por todo lo anterior, el documento ambiental deberá incluir medidas preventivas,
correctoras y compensatorias para la especie milano real (Milvus milvus) y realizar
un estudio completo de repercusiones.

Teniendo en consideración que:

1) Parte de una nueva ruta discurre por el sur de la isla por los puntos
PA501, PA502, PA503, PA504, XILPA. Así como parte de las nuevas rutas
cercanas a la anterior que pasan por los puntos PA714, OBEXI y por PA712,
XAPUT.

2) La naturaleza insular de Mallorca presenta una localización estratégica
en medio del mar Mediterráneo y es un punto de interés para las aves,
constituyendo  una  importante  área  de descanso,  de  alimentación o  de
refugio  para  las  aves  migratorias.  Mallorca  se  convierte  en  un  paso
importante de la ruta migratoria de las aves sobretodo en la migración. Las
características geológicas y el relieve hacen que al sobre volar el territorio
se produzca un efecto embudo y las  canaliza saliendo,  en la  migración
prenupcial, por norte de la isla y en la migración postnupcial cuando las
aves migran hacia el sur, por el el sur (Cap salines) con concentración de
aves  de especies  de  rapaces  entre  ellas  Pernis  apivorus,  Milvus  migrans,
Milvus  milvus,  Neophron  percnopterus,  Circus  aeruginosus,  Circus  cyaneus,
Circus pygargus,  Accipiter nisus,  Buteo buteo,  Hieraaetus pennatus,  Pandion
haliaetus,  Falco  tinnunculus,  Falco  vespertinus,  Falco  subbuteo,  Otus  scops,
Asio flammeus, etc

Por  todo  lo  anterior,  se  considera  necesario  realizar  estudios  científicos  de
organizaciones expertas en avifauna como el  IMEDEA-CSIC para obtener datos
necesarios para la gestión y determinar si se debe modificar el  trazado de las
nuevas rutas o tomar medidas preventivas, correctoras y compensatorias por las
afecciones que pueda causar.

En el apartado 9, propuesta de medidas preventivas y correctoras para el control
de  las  afecciones  a  la  avifauna  se  propone  realizar  un  seguimiento  de  las
notificaciones  de  incidentes  con  aves  reportadas  y  analizar,  en  medida  de  lo
posible,  los  impactos  con  respecto  a  los  años  anteriores.  En  el  apartado  10,
propuesta de seguimiento ambiental  para la  protección de las  afecciones a  la
avifauna  se  propone  llevar  a  cabo  una  recopilación  anual  de  la  información
relativa a impactos de avifauna sobre aeronaves.

Actualmente y desde hace años ya se realiza un seguimiento de las notificaciones
de incidentes con aves, se realiza además un análisis  de los impactos durante
periodos de tiempo y se lleva a cabo la recopilación anual de la información de
impactos  de  aves  con  aeronaves.  Esta  y  otra  información  forma parte  de  los
estudios de fauna y de impactos de riesgo con fauna del recinto aeroportuario y
sus inmediaciones que la autoridad aeroportuaria debe realizar obligatoriamente
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para cumplir con la normativa que le es de aplicación. Por lo tanto, no se pueden
considerar medidas preventivas ni correctoras para el proyecto presentado. 

8- Respecto a la afección por ruido: 

Según  el  documento  ambiental  presentado:  “no  se  considera  significativa  la
afección acústica generada por la implementación del proyecto en el entorno del
aeropuerto en relación con la situación actual”. 

Se realiza un estudio acústico del “día medio” sin tener en cuenta la estacionalidad
y las puntas de operaciones en fin de semana. Según datos de 2017:

   a) los meses estivales se producen el 62,59% de las operaciones.   

b)  los  meses  de  más  concentración  son  julio  y  agosto  con  más  de
28970 operaciones por mes.

   c) Las puntas se dan en fin de semana (Viernes a Domingo).

El documento ambiental no considera afecciones acústicas aun incrementando el
número de operaciones y la concentración de las mismas en el periodo estival.

9- Respecto a la afección por contaminantes: 

Según el documento ambiental “Los procedimientos de salida son proclives al uso
de operaciones en ascenso continúo (CCO), las cuales resultan muy beneficiosas
en cuanto a reducción de emisiones atmosféricas y consumos de combustible”.
No se define en ningún momento las ocasiones en que este tipo de operación
será autorizada por ATC.

“las nuevas maniobras son un 6,6% más largas respecto a las actuales”. 

No se dan datos de porcentajes en el que las nuevos procedimientos acaben en
operaciones  CCO,  por  lo  que  no  se  puede  comprobar  la  afirmación  de  lo
beneficioso  que  son  los  nuevos  procedimientos.  Es  más,  se  intuye  que  las
emisiones a la atmósfera puedan ser superiores: mayor número de operaciones +
6,6% incremento en longitud.

10-  Acorde  al  plan de acción ligado al  cartografiado estratégico de ruido del
aeropuerto de Palma de Mallorca  en su tercera fase (Junio 2018 publicado por
AENA) la técnica del descenso contínuo:

“el aeropuerto de Palma de Mallorca ha implantado maniobras de descenso continuo
(CDA) para operaciones de aproximación en periodo nocturno. Así, al ser el periodo
temporal de menor demanda, la capacidad operativa del aeropuerto no se ve alterada
por estos procedimientos.  Concretamente,  en el  AIP están publicadas las cartas de
llegada por instrumentos en descenso continuo para todas las cabeceras para dicho
periodo. Esta técnica consiste en facilitar la realización de maniobras de aproximación
con una pendiente de descenso continua en toda la maniobra, evitando escalones de
descenso que generan mayor impacto acústico con la variación de potencia de los
motores,  lo  que  también  disminuye  el  consumo de  combustible  y,  por  tanto,  una
menor emisión de gases contaminantes...”
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“Dependiendo de la ubicación y del tipo de aeronave, los beneficios que aporta el uso
de  un  CDA  comparado  con  una  aproximación  convencional  pueden  llegar  a  una
reducción de 5 dB(A). Este efecto se produce aproximadamente entre las 10 y las 25
millas náuticas anteriores al umbral, alejadas de la zona de influencia de las curvas
isófonas  representadas.  Estas  maniobras  están  implantadas  para  las  llegadas al
aeropuerto de Palma de Mallorca para las cuatro cabeceras (06L/06R – 24L/24R), en
periodo nocturno. Con la implantación del TMA PBN previsto en el aeropuerto, según
se  ha  comentado  anteriormente,  se  producirá  una  mejora  en  las  maniobras  de
llegada  de  tipo  CDA  actualmente  publicadas,  permitiendo  que  las  operaciones  de
descenso continuo se autoricen desde algún punto de las STAR al IAF (Initial Approach
Fix)  o  a  algún  punto  de  la  aproximación  intermedia  o  al  IF  (Intermediate  Fix),
maximizando así  el  uso de este tipo de maniobras.  Las condiciones de uso de las
maniobras de descenso continuo hacen que su utilización no siempre sea compatible
con las técnicas que se utilizan cuando es necesario gestionar demandas medias/altas
de tráfico en aeropuertos/TMA. No obstante, se realizarán los estudios necesarios para
analizar si existiesen “ventanas temporales”, en periodo diurno, en que la utilización
de estas maniobras sea compatible con la operativa del aeropuerto para atender la
demanda sin establecer restricciones a la capacidad.”

11- El  plan director del aeropuerto de Palma de Mallorca en su apartado 7 de
máximo desarrollo posible: “El desarrollo previsible del aeropuerto con el sistema
de pistas existente en la actualidad se saturará, de acuerdo con las previsiones de
tráfico realizadas, cuando el aeropuerto alcance los 89 movimientos hora..,”

CONCLUSIONES

Una vez revisada la documentación presentada se informa:

1.- Que de acuerdo con la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental
a las Islas Baleares se encuentra incluido en el Capítulo II Evaluación de impacto
ambiental de proyectos, artículo 14.2, letra c. 

Acorde al artículo 7.1 de la misma:

“La  Comisión  de  Medio  Ambiente  de  las  Illes  Balears  es  el  órgano  ambiental  de  la  comunidad
autónoma de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la
evaluación  de  impacto  ambiental  o  la  evaluación  ambiental  estratégica  que  tengan  que  ser
adoptados, aprobados o autorizados por las administraciones autonómica, insular o local de las Illes
Balears, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante estas.”

2.-  Que  de  acuerdo  con  la  Ley  21/2013,  de  9  de  noviembre,  de  evaluación
ambiental, este proyecto se encuentra incluido en el Anejo II,  grupo 7 letra d).
Este informe se emite para dar respuesta al artículo 46 de dicha ley.

Se recuerda que según el artículo 3.1 de la misma: 

“Cuando  corresponda  a  la  Administración  General  del  Estado  formular  la  declaración  ambiental
estratégica o la declaración de impacto ambiental, o bien emitir el informe ambiental estratégico o el
informe de impacto ambiental regulados en esta ley, se consultará preceptivamente al órgano que
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ostente las competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma afectada por el
plan, programa o proyecto.”

3.-  El Estudio de Impacto Ambiental deberá tener el contenido mínimo indicado
en el  artículo  35 de la  Ley  21/2013 (BOE núm. 296 11/12/2013)  además debe
esclarecer y / o ampliar los puntos siguientes:

1. Establecer  medidas  protectoras  o  correctoras  respecto  al  ruido  y  la
protección de los hábitats y las especies incluidas en la Directiva Hábitat
(Directiva 92/43/CEE) y en la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE).

2. Incluir medidas compensatorias respecto al ruido. Medidas destinadas a la
protección de la población local de los efectos perjudiciales para la salud
de  la  exposición  prolongada  y  diaria  al  ruido  así  como  los  niveles  de
exposición. Así como, medidas destinadas a minimizar el ruido nocturno
(23h-7h) y la perturbación del sueño de la  población local.  Teniendo en
cuenta las puntas de estacionalidad y no la media de operaciones diarias,
teniendo en consideración que según datos de 2017:

   a) los meses estivales se producen el 62,59% de las operaciones.   

b)  los  meses  de  más  concentración  son  julio  y  agosto  con  más  de
28970 operaciones por mes.

   c) Las puntas se dan en fin de semana.

3. Se considera necesario el aporte de información referente a los incidentes
ocurridos  entre  aves  y  aeronaves,  dando acceso  a  datos  de alturas  de
vuelo, especies, frecuencia, etc., en los aeropuertos de las Islas Baleares y
región mediterránea, con la intención de prevenir, corregir y compensar
las repercusiones ambientales de esta clase de proyectos. Facilitando los
datos IBIS (bird-strike) y los datos del Sistema de Gestión de la Información
de Seguridad Operacional (SGISO).Puesto que la información requerida y,
el hecho de compartirla, no supone un riesgo de seguridad, y proporciona
una  gran  contribución  para  la  gestión  de  especies  y  hábitats  en
coordinación con las administraciones públicas para el correcto control y la
gestión  de  fauna  en  los  focos  de  atracción  del  entorno  aeroportuario
(hasta los 13 km) así como para el entorno lejano (más allá de los 13 km) y
para los espacios naturales y protegidos.

4. Se deberá aportar los niveles de vuelo estimados en todos los puntos de
notificación  de  las  nuevas  maniobras  de  salida  y  llegada,  para  poder
disponer de la  información necesaria  para realizar un mejor análisis  de
riesgos con aves. Especialmente, las especies que nidifican en acantilados,
las  especies  emblemáticas  existentes  en  los  espacios  naturales,  las
especies  migratorias  y  las  especies  incluidas  en  la  Directiva  aves
79/409/CEE.
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5. La  introducción  de  CCOs  (operaciones  de  ascenso  continuo)  en
aeropuertos con poco tráfico aéreo no supone ningún impedimento, sin
embargo, en TMAs (áreas de control terminal) con un elevado número de
operaciones  estos  procedimientos  pueden  estar  prohibidos  durante  las
horas de mayor afluencia de tráfico. Por tanto, se deberá analizar desde el
punto de vista atmosférico si el adoptar estos nuevos procedimientos para
el aeropuerto de Palma de Mallorca, un 6,6% más largos,  en un Area de
Control Terminal (TMA) de alta densidad de tráfico, con una capacidad de
carga  en  cuanto  a  número  de  operaciones  diarias  que  aumenta
anualmente, si reducen el consumo de combustible y las emisiones a la
atmosfera como se afirma en el documento ambiental. 

6. Acorde  al plan de acción ligado al cartografiado estratégico de ruido del
aeropuerto de Palma de Mallorca en su tercera fase (Junio 2018 publicado
por AENA): “las maniobras de descenso continúo están implantadas para las
llegadas  al  aeropuerto  de  Palma  de  Mallorca  para  las  cuatro  cabeceras
(06L/06R – 24L/24R), en periodo nocturno. Con la implantación del TMA PBN
previsto en el aeropuerto, según se ha comentado anteriormente, se producirá
una mejora en las maniobras de llegada de tipo CDA actualmente publicadas,
permitiendo  que  las  operaciones  de  descenso  continuo  se  autoricen  desde
algún punto de las STAR al IAF (Initial  Approach Fix) o a algún punto de la
aproximación intermedia o al IF (Intermediate Fix), maximizando así el uso de
este tipo de maniobras. Las condiciones de uso de las maniobras de descenso
continuo hacen que su utilización no siempre sea compatible con las técnicas
que  se  utilizan  cuando  es  necesario  gestionar  demandas  medias/altas  de
tráfico en aeropuertos/TMA. No obstante, se realizarán los estudios necesarios
para analizar si existiesen “ventanas temporales”, en periodo diurno, en que la
utilización de estas maniobras sea compatible con la operativa del aeropuerto
para atender la demanda sin establecer restricciones a la capacidad.” 

Será  necesario  realizar  estudios  de  la  compatibilidad  de  los  nuevos
procedimientos CCO y CDA, en una zona de tan alta densidad de tráfico,
aportando datos e informes de controladores de tráfico aéreo de las áreas
de estudio.

7. Contemplar si son necesarias restricciones operativas para los tramos de
menor altitud.

8. Acorde  al  Plan  Director  del  aeropuerto  de  Palma  de  Mallorca  en  su
apartado 7 de Máximo desarrollo posible “el sistema se saturará cuando el
aeropuerto alcance las 89 movimientos por hora”…. Cifra que se ha visto
superada  este  año,  con  puntas  de  actividad  de  más  de  cien
operaciones/hora.
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9. Ya  que  la  implementación  de  las  nuevas  salidas  y  llegadas  permitiría
acomodar mayor número de vuelos, se debería contemplar la posibilidad
de restringir las operaciones en horario nocturno (2300-0700), al número
de operaciones capaces de llevarse a cabo por parte de control de tráfico
aéreo  utilizando  operaciones  de  ascenso  y  descenso  continuo,  permitir
operar únicamente a  aquellas aeronaves capaces de asumir las llegadas y
salidas del aeropuerto mediante el uso de las mismas; además de prohibir
los  aterrizajes  y  despegues  nocturnos  a  las  aeronaves  que superen los
limites de certificación acústica establecidos.

10. Incluir como especie emblemática el buitre negro (Aegypius monachus)  y
realizar  un  estudio  completo  de  repercusiones.  Incluir  medidas
preventivas,  correctoras  y  compensatorias  para  la  especie  milano  real
(Milvus milvus) y realizar un estudio completo de repercusiones. Así como la
inclusión de las especies que el Servicio de Protección de Especies de esta
Consejería considere necesarias.

Realizar estudios científicos de organizaciones expertas en avifauna como
el  IMEDEA-CSIC  para  obtener  datos  necesarios  para  la  gestión  y
determinar si se debe modificar el trazado de las nuevas rutas o tomar
medidas preventivas, correctoras y compensatorias por las afecciones que
pueda causar.

11. El  rediseño  de  maniobras  propuesto,  supone  un  aumento  del  tránsito
aéreo, acorde al documento ambiental “se estima en un 4,47% para 2019…
Este rediseño permitirá acomodar los flujos de tráfico actuales y futuros”. Por
tanto, debería incluirse entre los parámetros a analizar el de capacidad de
carga. El aeropuerto es una de las puertas de entrada fundamentales a
este territorio. En el caso que el rediseño de maniobras de salida y llegada
instrumentales  no  sean  exclusivamente  para  mejorar  la  seguridad
operacional, organizar un uso más eficiente del sistema con trayectorias
más flexibles y precisas que proporcionen operaciones óptimas y lograr un
único espacio aéreo continuo integrado, armonizado e interfuncional; sino
que se pretenda  además incrementar el número de pasajeros, se deberían
analizar  en  profundidad  que  consecuencias  sobre  los  recursos  puede
suponer  el  aumento  del  tránsito  aéreo a  la  isla,  teniendo en cuenta  la
situación  actual,  con  factores  que  indican  un  grado  importante  de
saturación y la fragilidad que supone un ámbito insular,  siempre en los
márgenes de la planificación vigente. 

Cabe señalar que los impactos derivados del incremento de vuelos y sus
efectos adversos no se analizan globalmente, se realiza una visión de la
modificación  de  unos  procedimientos  existentes  y  las  posibles  nuevas
afecciones;  a modo de ejemplo, se excluyen las afecciones a la Serra de
Tramuntana porque no varían los procedimientos actuales. No se tiene en
cuenta que la modificación de los procedimientos permitirá incrementar
en el futuro exponencialmente el tráfico aéreo de la zona. 
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Además, se realiza un estudio acústico del “día medio” sin tener en cuenta
la estacionalidad y las puntas de operaciones en fin de semana; se afirma
que se  reducirán  los  gases  de  efecto  invernadero  y  se  presupone  que
aunque se sobrevuelen numerosos espacios protegidos de la Red Natura
2000  y  áreas  de  interés  para  la  fauna  no  se  generaran  afecciones
significativas sobre las especies presentes.

Finalmente,  una  vez  analizada  la  capacidad  de  carga  en  profundidad,
teniendo en cuenta la insularidad, los límites de los recursos naturales, la
fragilidad  ambiental,  la  presión  de  la  estacionalidad  turística,  la
contaminación  acústica  y  atmosférica,  las  afecciones  producidas  a  los
espacios protegidos por la ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, la ley
5/2005, de 26 de mayo y la ley 1/1991 con sus sucesivas modificaciones, así
como a las especies asociadas a los mismos, se debería contemplar limitar
el  número  de  operaciones  aéreas  y  no  acomodar  indefinidamente  el
incremento del número de vuelos.

l) Se han de evaluar los efectos acumulativos y sinérgicos de los diferentes
proyectos que aumenten la operatividad del aeropuerto.

Por todo lo anterior el Subcomité de Evaluación Ambiental considera que el
proyecto puede causar impactos ambientales significativos y por tanto se
deberá  redactar  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  que  deberá  tener  en
cuenta los aspectos arriba indicados.
Asimismo se propone al Pleno de la CMAIB que inste al Ministerio que no
autorice  ningún  proyecto  que  suponga  un  incremento  de  operatividad,
vuelos y pasajeros, teniendo en cuenta la situación de emergencia climática
global y la importante incidencia de la aviación en la emisión de gases de
efecto invernadero (GEH).

4.  EXPLOTACIÓ  I  RESTAURACIÓ  PEDRERA  RAFAL  AMAGAT  (NÚM.  486),  TM
CIUTADELLA (34a/2018).

L’Ajuntament de Ciutadella, tot i estar convocat, no ha assistit.

El president dóna la paraula a la senyora Verónica González, que llegeix l’informe
tècnic.

A continuació, el president sotmet a votació la proposta de l’informe tècnic, la qual
és aprovada per assentiment, amb els vots a favor dels senyors Alorda, Martino,
Fuster,  Fanals,  Vizcaíno,  Pol,  Gual  de  Torrella,  Martínez  i  Bofill,  i  les  senyores
Femenia, Rosende, Rotger, Moreno, García i Ramis. (15 vots).

Per tant,
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DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

El projecte objecte del present informe està inclòs al Grup 2 “Indústria extractiva”
punt 1. “Pedreres: restauració i/o extracció” de l’Annex I “Projectes sotmesos a
avaluació  d’impacte  ambiental  ordinària”  de  la  Llei  12/2016,  de  17  d’agost,
d’avaluació ambiental a les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 20 d’agost de 2016). 

Per  tant,  amb  caràcter  previ  a  la  seva  autorització  administrativa,  procedeix
formular la seva declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’art. 41 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacions ambientals.

Per  altra  banda,  al  projecte  li  és  d’aplicació  la  DT1ª  de  la  Llei  10/2014,  d’1
d’octubre,  d’ordenació  minera  de  les  Illes  Balears,  procediment  per  actualitzar  i
regularitzar els drets miners.

A més, l’article 12 de la Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears (aprovat mitjançant el Decret 61/1999, de 28 de maig) estableix que els
Plans de Restauració de les pedreres requereixen informe preceptiu i vinculant de
la Comissió Balear de Medi Ambient.

1. Antecedents

L’explotació  minera  “Rafal  Amagat”  està  inclosa  a  l’Annex  4  del  Catàleg  de
pedreres que no han tramitat el P.D.S de pedreres, segons el Decret 61/1999, de
28 de maig, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla director Sectorial de pedreres
de les Illes Balears.

Disposa d’autorització (núm. 486) per l’aprofitament del recurs miner (secció A)
segons la Llei de Mines 22/1973, de 21 de juliol, signada en data 30 de març de
1992, atorgada a Bartolomé Camps Moll per a una superfície de 25.000 m² i un
termini de 7 anys per explotació (fins març de 1999) i 1 any més per restauració
(fins març de 2000).

Posteriorment,  en data 11 de maig  de 1995,  la  DG de Comerç  i  Indústria  del
Govern Balear va resoldre reduir la superfície de l’autorització minera a 5.000 m²,
prèvia sol·licitud del titular Bartolomé Camps Moll.

Finalment, en data 21 de desembre de 2018 i segons Resolució del conseller de
Treball, Comerç i Indústria, s’autoritza la quarta i última paralització temporal de
les tasques de l’explotació minera fins al 30 de juny de 2019.  
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2. Informació del projecte

El promotor del projecte és Bartolomé Camps Moll i l’òrgan substantiu és el Servei
de Mines de la Direcció General de Política Industrial del Govern Balear.

L’actuació  s’ubica  a  la  part  nord  de  la  parcel·la  22,  polígon  12  (ref.  cadastral
07015A012000220000OE) del terme municipal de Ciutadella de Menorca, es troba
a uns 3,5 km al sud-est del nucli urbà de Ciutadella. 

La superfície total de la parcel·la segons dades cadastrals és de 26.844 m² i  la
superfície d’explotació que consta a la resolució de la DG de Comerç i Indústria, de
11 de maig de 1985, és de 5.000 m². 

S’accedeix a la pedrera pel camí de s’Hort de ses Taronges, al p.k. 3, per un vial
ubicat a la dreta (sentit sud).

A) Revisió del projecte d’explotació

Es tracta d’un recurs de la secció A (calcària) conegut localment amb el nom de
"marès" que s’empra com a roca ornamental. 

L’explotació es realitza mitjançant regatadores elèctriques a traves de les quals
s’obtenen els blocs o "canton de marès" de dimensions 40x40x80 cm i 35x35x50
cm.

L’explotació no disposa d’establiments de benefici, no hi ha instal·lacions de tipus:
oficines, bàscula pesa camions, productes petrolífers, banys...etc. Tampoc hi ha
maquinària  mòbil  però es  preveu que la  necessària  a  utilitzar  per les  tasques
extractives  i  de  restauració  sigui  de  tipus  bulldozer,  retroexcavadora,  pala
carregadora i camió.

L’estimació de recurs vendible és del 85%, la resta (15%) es correspon amb la
fracció estèril,  és a dir,  blocs de marès no aprofitables que s’empraran en les
tasques de restauració i altres residus argilosos.

Actualment el front d’explotació s’ubica a la part oest de la parcel·la on ocupa una
plataforma de treball de 1.747,26 m² que es troba a cota 16,10 m. A la zona est es
localitzen  les  zones  d’acopi  de  material  i  zones  sense  explotació  ocupant  en
conjunt una superfície de 3.252,74 m². 

Els paràmetres de l’explotació són els següents:
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El pla d’explotació consta de 2 fases d’aprofitament a desenvolupar en 20 anys. La
següent taula mostra les dades per a cadascuna de les fases previstes. 

Fase Superfície
explotació (m²)

Volum extret (m³) Anys

1 2.500 4.146,51 8

2 2.500 7.489,28 12

TOTAL 5.000 11.635,79 20

La següent imatge representa gràficament les fases d’explotació previstes:

El desenvolupament de les fases d’explotació anteriors serà el següent:

- FASE 1: fase actual, afecta a la zona activa (0) i preveu l’apertura de una nova
zona d’explotació (zona 1). La zona 0 està a cota 16 i la zona 1 a cota 18, es preveu
rebaixar-les fins a una mateixa cota de 15m.
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- FASE 2: Es refereix a l’explotació de la zona 2, actualment a cota 18m fins arribar
a  cota 15m. S’iniciarà  la  restauració  de la  zona 0  (rebliment  a  peu de banc  a
manera de falca) i la zona 1 s’utilitzarà de platja per a materials.

B) Revisió del Pla de restauració

El  pla  de  restauració  vigent  (març  de  1991)  encara  contempla  la  superfície
inicialment autoritzada de 25.000 m². 

La  diferència  fonamental  de  la  revisió  del  pla  de  restauració  respecte  del  pla
vigent  és  que  la  revisió  planteja  realitzar  una  restauració  per  fases,  és  a  dir,
simultània amb l’explotació. 

Es manté el rebliment parcial del buit excavat, atès la gran quantitat de material
necessari per un rebliment a cota original. 

La revisió del pla de restauració projecta realitzar un rebliment a peu de talús amb
la finalitat d’eliminar l’angle de 90º existent entre la plaça i la base del talús, així es
crearà una falca d’alçada màxima 5 metres i  angle 37º. També es realitzarà un
recrescut d’un metre de tota la plaça de la pedrera. 

Posteriorment es durà a terme una revegetació en ambdues zones, per la qual
cosa s’estendrà una capa de terra vegetal (pròpia i d’aportació externa) de 30-40
cm de gruix per damunt de les àrees a revegetar amb ullastre (Olea europea),
llentiscle o mata (Pistacia lentiscus), trèbol i altres herbàcies.

La  procedència  dels  materials  de  rebliment  emprats  en  la  restauració  serà:
estèrils de l’explotació, terres inerts d’excavació i  desmunt, i  en menor mesura
residus de construcció i demolició (RCD) procedents de planta de triatge.

El pla de restauració es durà a terme d’acord amb el següent quadre:

El pressupost total de restauració ascendeix a 85.309,11 €.
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3. Elements significatius de l’entorn del projecte

La  parcel·la  està  íntegrament  dins  sòl  rústic  general  (SRG)  i  fora  de  zones
qualificades d’interès miner (ZIM).

Imatge 1. Zones d’alt risc d’incendis forestals (ZAR) amb ratllat vermell.

La part de la parcel·la no alterada per l’explotació està afectada per zones d’alt risc
(ZAR) d’incendi forestal amb risc alt, segons el IV Pla General de Defensa contra
Incendis Forestals de les Illes Balears (2015-2024). 

Pel que respecta a les aigües subterrànies, la vulnerabilitat d’aqüífers a la zona és
moderada i la pedrera està fora dels perímetres de protecció de pous de captació
d’aigua de proveïment a poblacions.

Finalment, la zona objecte d’estudi no es troba dins espais naturals protegits ni
hàbitats  protegits  per  normativa  europea,  estatal  o  autonòmica,  tampoc
existeixen a l’indret espècies catalogades i/o amenaçades.

   

4. Resum del procés d’avaluació

4.1. Tramitació 

El projecte objecte del present informe està inclòs al Grup 2 “Indústria extractiva”,
punt 1. “Pedreres: restauració i/o extracció” de l’Annex I “Projectes sotmesos a
avaluació  d’impacte  ambiental  ordinària”  de  la  Llei  12/2016,  de  17  d’agost,
d’avaluació ambiental  a les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 20 d’agost de 2016)
modificada per la llei 9/2018, de 31 de juliol. 
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4.2. Fase d’informació pública i de consultes

Al  BOIB  núm.  32  de  16  de  març  de  2017  es  publica  que  l’estudi  d’impacte
ambiental,  el  projecte  d’explotació  i  el  pla  de  restauració  de  la  pedrera  Rafal
Amagat  (Ciutadella  de  Menorca)  se  sotmeten  a  informació  pública  durant  un
termini de trenta dies.

Durant  l’exposició  pública  es  van  consultar  les  següents  Administracions
afectades:

Consell Insular de Menorca.
Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl. Departament de Medi Natural. DG

d’Espais Naturals i Biodiversitat.
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
Servei  de  Protecció  d’Espècies.  Departament  de  Medi  Natural.  DG  d’Espais

Naturals i Biodiversitat.
Servei d’Estudis i Planificació. DG de Recursos Hídrics.
Servei d’Aigües Superficials. DG de Recursos Hídrics.
Secció de Contaminació Atmosfèrica. DG d’Energia i Canvi Climàtic.
Ajuntament de Ciutadella de Menorca.

A data de realització del present informe es varen rebre informe de:

• Servei de Protecció d’Espècies,  de data 29 de maig de 2017 (sentit  favorable
amb recomanacions).

• Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de data 20 de novembre de 2017
(sentit favorable amb consideracions).

• Secció d’Atmosfera, de data 4 d’abril de 2017.

• Servei d’Aigües Superficials, de data 28 de juny de 2017 (sentit favorable).

• Servei d’Assessorament Ambiental, de data 10 de gener de 2018 (sentit de no
afecció a APR, en relació al Decret Llei 2/2016).

A més a més, al tràmit d’avaluació s’ha tingut en compte la següent al·legació:

• Sra. Gissela Offen Cabrisas Gili (al·legant) en representació d’un grup de veïns
de Torrevila i  de Rafal  Amagat,  de data 21 de juliol  de 2017, en relació a la
contaminació  acústica  i  atmosfèrica  causada per  l’explotació  i,  l’alteració  del
paisatge.

No s’han realitzat consultes transfronteneres al no considerar-se necessari.
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5. Anàlisi tècnic de l’expedient

Les alternatives considerades a l’EIA pel desenvolupament del projecte miner han
estat les següents:

• Alternativa 0.  Es refereix a l’execució del pla de restauració actualment  
autoritzat,  amb un rebliment  parcial  a peu de talús (d’angle indefinit)  i  
plantacions només a la plaça de la pedrera.

• Alternativa  1.  Es  refereix  a  una  actualització  del  pla  de  restauració  
autoritzat, consistent en realitzar un rebliment generalitzat fins a arribar a 
la cota del terreny circumdant. Es descarta atès l’elevat volum de material 
inert necessari. 

• Alternativa  2.  Es  refereix  a  una  actualització  del  pla  de  restauració  
autoritzat, consistent en la realització de rebliments localitzats a peu de  
banc i perfil de restauració mitjançant bancs.

De totes les anteriors, la seleccionada es correspon amb la número 2 atès que es 
redueix l’alçada dels talussos amb l’aportació de material a peu de talús a manera 
de falca, també es preveu el recrescut d’un metre la cota de la plaça de la pedrera.
Les plantacions posteriors es duran a terme en els rebliments de peu de banc o 
talús i també en la plaça de la pedrera.  

Per a cadascuna de les anteriors alternatives s’han analitzat els impactes en funció
de  factors  abiòtics,  biòtics  i  antròpics  (socioeconòmics  i  culturals),  resultant
l’alternativa  2  la  més  favorable  amb  un  percentatge d’impactes  positius
lleugerament superior a l’alternativa 1. A més a més, l’alternativa 2 resulta ser la
més viable d’execució dins els terminis establerts.

Es proposen mesures protectores o correctores d’impactes per tal de reduir la
seva incidència sobre el factor afectat (emissions a l’atmosfera, sòl, aigües, flora i
fauna, paisatge. 

Hi ha apartat específic referent al Pla de Vigilància Ambiental així com un Annex
d’incidència paisatgística.

Posteriorment a la informació pública i a l’informe d’esmena de deficiències, es va
presentar documentació complementària a l’estudi d’impacte ambiental  dins la
qual  s’inclouen imatges  que representen una idealització  de l’estat  que tindrà
l’explotació-restauració en cadascuna de les fases plantejades.

5.1. Consideracions tècniques

1. Fins a la data i  des de l’inici  de l’autorització minera a l’any 1992, el  pla de
restauració presentat no mostra cap superfície  restaurada. No obstant,  a la
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documentació complementària es preveu una Fase 0 de restauració immediata
consistent en una revegetació perimetral de la zona d’explotació. 

2. Actualment a la pedrera hi ha diferents zones on s’acumulen, des de temps
enrere,  importants quantitats de blocs de "marès" possiblement procedents
del rebuig de l’explotació.  

Cal assenyalar que, al Pla de Gestió de residus miners previst consta que els
aplecs d’estèril no superaran un termini de permanència superior a tres anys.

Imatges 2 i 3. Estat actual pedrera 2019 a l’esquerra (visualitzador Google Maps) i estat a l’any
2015 a la dreta (visualitzador IDEIB). 

3. La plaça de la  pedrera  actual (zona 0)  es  troba a cota 16,10 m i  es  preveu
rebaixar-la fins arribar a cota 15 m per tot l’àrea d’explotació. Es justifica que,
pel  mètode d’explotació  emprat,  no es podrà començar a restaurar la  zona
actual fins que no s’arribi a la zona de fase 2 d’explotació, és a dir, uns 8 anys
vista.  

4. La  morfologia  dels  talussos  finals  d’explotació  serà  vertical  (angle  de  90º)  i
sense bermes,  amb rebliment d’inerts  a peu de banc.  Es preveu un sanejat
sistemàtic de tots els bancs eliminant les fraccions penjades així com una tanca
perimetral i la restricció dels accessos.

5. Una vegada finalitzada la restauració no es defineix l’ús final del  sòl (pla de
restauració), no obstant això al Pla de cessament i abandonament del projecte
d’explotació es fa constar que la finca serà destinada a l’ús forestal.

6. Al  Pla  de  Vigilància  Ambiental  no  s’estableix  la  freqüència  de  control  i
seguiment de les emissions de gasos, pols i renou tot i la proximitat de zones
habitades.

7. A  la  documentació  addicional  aportada,  arran  d’informe  d’esmena  de
deficiències, es fa constar que com a instal·lacions auxiliars es preveuen: oficina
mòbil  (tipus  contenidor  muntat  sobre  rodes),  un  bany  químic  i  dipòsit  de
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combustible (gasoil) de 1.000 litres de doble paret. La seva disposició es mostra
al següent plànol:



Cal assenyalar que, segons les dades cadastrals indicades de parcel·la 22, 
polígon 12 terme municipal de Ciutadella de Menorca, aquestes instal·lacions 
quedarien incloses a la parcel·la 23, es a dir fora de l’àmbit objecte d’estudi.

8. Atesos els terminis previstos dels projectes d’explotació (7 anys) i restauració (1
any)  que van ser aprovats  a l’any 1991 per a  un volum total  d’extracció de
75.000 m³, atesa la resolució de reducció de la superfície autoritzada (5.000 m²),
i que a data d’avui resten uns 11.000 m³ a extreure. Vist el ritme d’explotació
real de la pedrera segons els darreres plans de labors, es considera que no
estan suficientment justificats els terminis ara presentats per a la revisió del
projecte d’explotació (20 anys) i del pla de restauració (18 anys).  

6. Conclusions

Per tot l’exposat es proposa formular la declaració d’impacte ambiental
favorable a la realització del projecte d’explotació i pla de restauració de
l’explotació minera Rafal Amagat (486), que forma part de la parcel·la 22,
polígon 12 de  Ciutadella  de  Menorca,  promogut  per  Bartolomé Camps
Moll,  al  concloure’s  que  previsiblement  no  es  produiran  impactes
adversos significatius sempre que es compleixen les mesures incloses en
l’EIA, en la documentació complementària i, els condicionants següents:

1. Abans de l’inici de les tasques d’explotació, la pedrera s’haurà de donar
d’alta com a activitat potencialment contaminant de l’atmosfera (APCA).
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2. La  fase  0  de  restauració  consistent  en  l’establiment  d’una  pantalla
vegetal perimetral s’haurà de realitzar de manera immediata i, perquè
sigui efectiva des del moment inicial, les espècies emprades hauran de
ser autòctones, de baix requeriment hídric, joves (mida de 3 a 5 anys) i
de morfologia frondosa.

3. Perquè el procés de revegetació sigui el més efectiu possible i es dugui
a terme una bona integració paisatgística amb l’entorn, es considera
necessari que:

a) S’incloguin exemplars de Pinus halepensis amb la mateixa densitat
de plantació prevista per a les altres espècies arbòries.

b) La  mida inicial  de  les  espècies  arbòries  a  plantar  sigui  com a
mínim de 0,50 metres d’alçada, s’instal·lin tubs protectors davant
fauna depredadora així com també l’establiment de garangoles
per retenir l’aigua de reg o pluja. 

c) S’utilitzen  tècniques  que  garanteixen  la  pervivència  de  les
espècies a llarg termini. 

d) No s’utilitzin espècies al·lòctones o invasores.

e) Es realitzi un seguiment periòdic mensual per tal de prendre les
mesures corresponents en el cas que el projecte de revegetació
no estigui  obtenint  els  resultats  previstos (substitució  de peus
morts).

4. Les emissions de pols i renou, tant al camí d’accés a la finca com a la
pròpia  parcel·la,  hauran  d’estar  dins  els  llindars  establerts  per  la
normativa vigent. A més a més, el seu control i  seguiment haurà de
quedar  reflectit  al  Pla  de  Vigilància  Ambiental  amb  una  periodicitat
anual mínima.

5. Atesa  la  reducció  de  superfície  autoritzada  (5.000  m²),  els  ritmes
històrics reals  d’explotació ponderats (700 m³/any) obtinguts a partir
dels  darrers  plans  de  labors  i,  les  estimacions  actuals  d’explotació
presentades  (500-650  m³/any).  L’autoritat  minera  haurà  d’ajustar,  de
manera  proporcional,  els  terminis  finals  a  autoritzar  per  al  projecte
d’explotació i pla de restauració.

6. Abans de l’inici de cadascuna de les fases d’explotació previstes s’haurà
de  justificar  la  disponibilitat  del  volum  de  rebliment  (material  inert)
necessari per dur a terme la restauració de les fases corresponents.

7. Tan aviat s’arribi a la cota final de 15 metres s’haurà de començar amb
les tasques de restauració (rebliment a peu de talús, rebliment de plaça
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i revegetació) en aquelles zones on explotació i restauració puguin ser
simultànies.

8. Per dur a terme la restauració s’haurà de prioritzar per tot el material
estèril acumulat actualment a l’explotació.

9. Els  RCD  procedents  de  planta  de  triatge  utilitzats  en  la  restauració
hauran de tenir la consideració d’inerts nets.

10. Una vegada finalitzada l’explotació de cadascuna de les fases s’haurà de
justificar  l’estabilitat  dels  talussos  residuals  d’explotació  mitjançant
estudi signat per tècnic competent.

11. Les instal·lacions auxiliars previstes s’hauran d’ubicar dins la parcel·la
22, objecte del tràmit ambiental. Els dipòsits de combustible disposaran
de cubeta de retenció, a efectes de contenir vessaments accidentals i la
gestió de les aigües sanitàries derivades del vàter químic es realitzarà
mitjançant gestor de residus autoritzat.  

12. En  el  cas  que  les  inspeccions  anuals  de  l’autoritat  competent  o  del
organisme de control a les quals es refereix l’article 44 del Reial Decret
975/2009  no  siguin  favorable,  l’autoritat  minera  haurà  d’establir  les
actuacions immediates  que corresponguin per  assolir  el  compliment
efectiu del pla de restauració.

13. Segons el Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a) És necessari tenir en compte la cartografia del IV Pla de Defensa
Contra Incendis Forestals (PDCIF), aprovat per Decret 22/2015, de
data 17 d’abril (BOIB núm. 056)

b) S’incorporarà  a  la  normativa  del  Pla  Forestal  de  les  Illes  Balears
(2015-2035),  aprovat per Decret 22/2015,  de 20 de març,  i  la  Llei
43/2003,  de  21  de  novembre,  de  forests,  modificada  per  la  Llei
21/2015, de 21 de juliol.

c) Durant  las  fases  d’explotació  i  restauració  de  la  pedrera,  es
compliran les mesures preventives establertes a l’article 8.2.c,  del
Decret  125/2007,  de  5  d’octubre,  especialment  pel  que  fa  a  les
mesures  conjunturals  de  prevenció  durant  l’època  de  perill
d’incendis forestals, en relació a la utilització de maquinària i equips
en terreny forestal i àrees contigües de prevenció, el funcionament
dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques
susceptibles de provocar incendis forestals.

d) La maquinària,  depòsits  i  demés materials,  estaran situats a una
distància mínima de terreny forestal de 10 metres, i  es tindrà en
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compte  un  adequat  manteniment  de  la  maquinària  i  els  equips,
especialment durant l’època de risc: tubs d’escapament, bloqueig de
corretges,  guspires  per  a  l’impacte  de  metalls,  roques,  circuits
elèctrics.

e) Durant l’època de perill d’incendis, i en qualsevol cas, quan hi hagi
una  emergència,  ha  d’estar  garantit  el  pas  a  la  cantera  per  als
serveis d’emergències, tal i com s’especifica a l’article 7 del Decret
125/2007.

f) Els operaris vinculats a l’explotació i restauració de la cantera seran
instruïts en l’existència de risc d’incendi forestal, en les mesures de
prevenció  a  adoptar,  en  les  actuacions  immediates  a  efectuar
davant  un  connat  d’incendi  i  coneixeran  el  número  telefònic  de
comunicació en cas d’incendis forestals.

g) Es  tindrà  en  compte  al  Pla  de  Vigilància  Ambiental  l’adopció  de
mesures de control  i  seguiment pel que fa  al  compliment  de les
mesures preventives de minimització del risc d’incendi forestal, així
com la protecció contra incendis forestals.

h) En  relació  a  la  restauració  de  les  àrees  excavades,  és  necessari
especificar  com es durà a  terme la  plantació  (marc de plantació,
densitat final i mides dels forats). Les plantes emprades hauran de
provenir de material  forestal  de reproducció de Menorca. El  límit
admissible de marres (plàntules mortes) serà entre un 5 i un 10%
passat un any des de la plantació, per damunt el qual caldrà tornar
a plantar. 

Es recorda que:

1. En base al que estableix l’article 52.2 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d’avaluació ambiental, s’haurà d’informar a la CMAIB respecte a la finalització
de cadascuna de les fases de restauració a fi de realitzar les comprovacions
que  es  consideren  necessàries  per  tal  de  verificar  el  compliment  del
condicionat de la DIA.

2. D’acord amb l’article 40 de la Llei 10/2014, de 1 d’octubre, d’ordenació minera
de les Illes Balears, no es podrà autoritzar cap fase d’explotació fins que no
estigui degudament restaurada la fase anterior.

Així mateix i d’acord amb l’article 44. c de l’esmentada, el primer trimestre de
cada any s’haurà  de presentar  un pla  de  labors  perquè  l’autoritat  minera
competent ho aprovi amb un informe favorable d’una entitat col·laboradora
de l’administració.
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3. Segons l’article 44 del Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, sobre la gestió dels
residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l’espai afectat
per  activitats  mineres,  l’autoritat  competent  inspeccionarà,  al  manco  amb
periodicitat  anual  des  del  començament  de  les  activitats,  l’explotació,
preparació, concentració i benefici dels recursos minerals, per assegurar-se
que es compleixin les condicions de l’autorització del  pla de restauració al
respecte.

4. L’ús  de  desmunts  i  terres  no  contaminades,  s’haurà  de comunicar  davant
l’òrgan  ambiental  competent  segons  l’establert  a  l’article  5  de  l’ordre
APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE núm. 254 de 21 d’octubre de 2017).

5. D’acord amb l’article 53.1 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer,  de residus i sòls
contaminats de les Illes Balears, les actualitzacions, revisions o modificacions
de plans de restauració aprovats que duguin a terme una restauració amb
residus de construcció i demolició o d’altres, i que no hagin estat informats
amb  anterioritat,  requereixen  d’informe  previ  i  vinculant  de  l’òrgan
competent en matèria de residus del Govern de les Illes Balears.

6. Tal i com estableix l’article 18.1 del Decret 61/1999, de 28 de maig, d’aprovació
definitiva de la revisió del Pla director sectorial de pedreres de les Illes Balear, la
devolució de la fiança se formalitzarà per la DG d’Indústria previ informe de la
CBMA  (Comissió  Balear  de  Medi  Ambient),  sempre  que  els  treballs  de
restauració hagin complert els objectius previstos al pla de restauració).

7. El compliment del que estableix l’article 13 del Decret 61/1999 i, l’article 33 de
la Llei 10/2014, pel que fa a la vinculació del planejament municipal.

8. Segons  l’informe del  Servei  de  Protecció  d’Espècies  es  recomana  aprofitar
l’estoc del  banc  de llavors  de sols  propers,  per  tal  de recuperar  la  massa
vegetal herbàcia de la zona a restaurar de manera natural.

Aquesta  proposta  de  DIA  s’emet  sense  perjudici  de  les  competències
urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les
autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de l’autorització, a més a
més compleix el que estableix l’article 12 del PDS de Pedreres de les Illes Balears
(aprovat mitjançant Decret 61/1999, de 28 de maig).

5. SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE FINCA SA CUDIA VELLA, POL.17, PARC. 
59, TM MAÓ (59A/2017).

Entra el senyor Toni Roca, avaluador ambiental. L’Ajuntament de Maó, tot i estar
convocat, no ha assistit. 
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El president dóna la paraula al senyor David Martínez, que llegeix l’informe tècnic.

A continuació, el president sotmet a votació la proposta de l’informe tècnic, la qual
és acceptada per  majoria,  amb els  vots  a  favor dels  senyors Alorda,  Martino,
Fuster,  Fanals,  Vizcaíno,  Pol,  Gual  de  Torrella,  Martínez  i  Bofill,  i  les  senyores
Femenia, Rosende, Rotger, Moreno i García. (14 vots). Abstenció la senyora Ramis
(1 vot).

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

El  projecte  consisteix  en  construir  una  nova canalització  subterrània  per  camí
existent fins a l’habitatge de la Finca Sa Cudia Vella, durant 973 m, que connectarà
amb la xarxa de subministrament d’aigua potable existent a la carretera de Es
Grau i ubicada dins del Parc Natural de s’Albufera d’Es Grau, ANEI i Xarxa Natura
2000.
El  projecte  del  present  informe  es  tramita  segons  la  llei  21/2013,  de  9  de
desembre,  d’avaluació ambiental  i està inclòs a l’annex 1 (projectes sotmesos a
avaluació  d’impacte  ambiental  ordinària)  de  la  Llei  12/2016,  de  17  d’agost,
d’avaluació ambiental de les Illes Balears, en concret:
Grup 8. Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de l’aigua
7. Instal·lacions de conducció d’aigua en sòl rústic que no discorrin íntegrament per camí existent quan la
longitud sigui superior a 10 km i, en tot cas, les que transcorrin per espais naturals protegits, espais de
rellevància ambiental o ANEI d’alt nivell  de protecció. En cap cas no es consideraran instal·lacions de
conducció d’aigües les instal·lacions de reg dins les finques quan estiguin autoritzades per l’autoritat
agrària o hidràulica. 

Per  tant,  amb  caràcter  previ  a  la  seva  autorització  administrativa,  procedeix
formular la seva declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’art. 41 de la Llei
21/2013.
El projecte està subjecte a declaració d’interès general per part del Consell Insular
de Menorca,  atès  l’article  26  (activitats  declarades  d’interès  general)  de  la  Llei
6/1997,  de  8  de  juliol,  del  sòl  rústic  de  les  Illes  Balears,  al  ser  la  normativa
d’aplicació en el moment de la seva tramitació.

1. Informació del projecte: objecte, ubicació i descripció

L’objecte del projecte és la connexió de l’habitatge existent a la finca Sa Cudia
Vella a la xarxa de subministrament d’aigua potable que passa per la carretera de
Maó a Es Grau (Me-5). 
El projecte s’ubica a la parcel·la 54, polígon 14, rústic amb ús agrari, de 948.402 m2

i  a  la  parcel·la  59,  polígon  17,  urbà  i  rústic,  de  27.950  m2  ,  amb  ús  agrari  i
residencial, on s’ubica l’habitatge unifamiliar.
El  promotor  del  projecte  és  Pablo  Valencia  Muñoz  i  l’òrgan  substantiu  el
Departament d’Ordenació Territorial del Consell Insular de Menorca. 
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El projecte té un pressupost de 15.431,46 € amb un plaç d’execució estimat de 60
dies.
El projecte consisteix en la construcció d’un armari de comptador localitzat en el
límit de la finca, a l’entrada des de la carretera de Maó-Es Grau, a partir del qual
sortirà la nova canalització de 973 m seguint el camí existent fins arribar a les
cases de la finca. Per això es construirà una síquia de 0,4 m de fondària per 0,4 m
d’amplada. Una volta instal·lada la canonada, s’ompliran els primers 20 cm amb
arena, els 5 següents amb formigó i la resta amb capes de terra compactada i una
capa d’acabat  d’acord amb l’entorn.  La  canalització  ocuparà  390 m2 dins  camí
existent i la caseta de l’armari 0,9 m2.
Segons l’estudi d’impacte ambiental, la previsió del consum anual d’aigua potable
s’ha estimat amb una ocupació mitjana de l’habitatge de 8 persones, durant 4
mesos a l’any (ús estival), amb un consum mitjà per persona de 200 litres al dia,
donant un consum total de 192.000 litres/any. 

2. Elements ambientals significatius de l’entorn del projecte

Els terrenys on es pretenen fer les actuacions són qualificats com a sòl rústic, amb
la categoria d’ANEI (Àrea Natural d’Especial Interès protegit), i també té categoria
d’Alt Nivell de Protecció (AANP), en estar inclosos dintre de l’àmbit del Parc natural
de S’Albufera des Grau, Illa d’en Colom i Cap de Favàritx, a més de ser un àrea
dins Xarxa Natura 2000, en la categoria LIC i ZEPA (ES0000234), àrea de protecció
territorial  (APT) de carreteres i  costes i  zona APR (àrea de protecció de riscos)
policia  de  torrents,  segons  el  PGOU  de  Maó  de  2012  (BOIB  núm.  20  ext,
08/02/2012) i  Norma Territorial  Transitòria (aprovada el  22/09/2014 pel Ple del
Consell Insular de Menorca, BOIB núm. 3, 05/01/2015).
L’Estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental i Estudi de Repercussions del projecte ha
realitzat  un  inventari  ambiental,  on  es  descriu  l’àmbit  del  projecte,  vegetació,
fauna, riscos, població, economia i patrimoni històric.
En  relació  a  la  geomorfologia,  es  faran  moviment  de  terres  i  l’excavació  per
soterrar  la  conducció  d’aigua  potable.  El  terreny  té  una  certa  pendent  i  es
prendran mesures per evitar l’erosió.
En relació a la vegetació, la zona està enclavada en el domini ullastrar menorquí
(màquia  d’ullastre  i  mata),  amb  sòls  poc  profunds  i  secs.  Està  constituïda
bàsicament per  pastures,  conreus  i  vegetació  ruderal  a  les  parcel·les  que han
perdut  l’aprofitament  agrícola.  L’afectació  pel  projecte  sobre  la  vegetació  serà
reduït, al fer-se les actuacions en el marge del camí existent, on la vegetació és
ruderal, sense presència d’espècies protegides.
Es fa una relació d’espècies potencials de  fauna, excloent les aus, destacant la
probable presència de tortuga mediterrània (Testudo hermanni). Es considera que
les actuacions del projecte s’han d’integrar en el medi rural  sense suposar cap
afectació negativa i no implicarà la pèrdua de cap hàbitat natural per la fauna.
Quant als riscos, detecta dues zones de risc segons el Pla Territorial Insular (PTI)
de Menorca: risc d’inundació a l’est de la caseta del comptador d’aigua a l’entrada
de la finca i risc d’erosió mig (de 6 a 25 Tn/ha/any) al nord de l’habitatge existent.
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La zona d’actuació del projecte es troba fora de l’àrea d’afecció de riscos i no es
veu afectada.
En relació  a  l’aigua,  no  es  troben fonts  ni  sondejos  en la  parcel·la  d'actuació.
L'aqüífer  presenta  Vulnerabilitat  moderada.  A  més,  a  la  zona  d'actuació  no
transcorren torrents i no s'identifica cap zona susceptible de sofrir inundacions de
manera natural.
En relació  al  patrimoni,  el  document informa que no existeixen elements que
pertanyin  al  patrimoni  històric  de  la  illa.  S’ha  consultat  la  capa  de  Patrimoni
Històric del Consell Insular de Menorca i de l’Ajuntament de Maó i no es troba cap
element catalogat a l’àmbit d’actuació.
En relació  als  espais  naturals presents,  no s’ha inclòs cap referència  a  l’estudi
d’impacte ni en la valoració d’impactes ni a les mesures correctores. La zona està
dins el Parc natural de S’Albufera d’Es Grau i Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA).

3. Resum del procés d’avaluació

Fase d’informació pública i de consultes
El projecte ha passat dues vegades per la fase d’informació pública i consultes.
La primera va ser quan el Consell Insular de Menorca va publicar el 27 de febrer
de 2016 al BOIB núm. 27 la informació pública de la declaració d'interès general
del  projecte,  estudi  d'incidència  ambiental  i  estudi  de  repercussions  “per  a  la
instal·lació de subministrament d'aigua potable a la finca Sa Cudia Vella, del terme
municipal  de  Maó.  Segons  certificat  del  Consell  Insular  de  Menorca  de  data
31/03/2016, durant el termini de 30 dies d’exposició pública no es va presentar
cap al·legació.
Durant la informació pública han estat consultades les següents administracions:
1. Ajuntament de Maó
2. Direcció Insular de Cultura i Patrimoni del CIME.
3. Departament d’Ordenació Territorial i Turística del CIME.
4. Departament de Mobilitat CIME.
5. Consorci Sòl Rústic Menorca.
6. Servei de Planificació al Medi Natural (Xarxa Natura 2000) de la DG d’Espais

Naturals i Biodiversitat.
7. Servei  de  Gestió  Forestal  de la  DG de Medi  Ambient,  Educació  Ambiental  i

Canvi Climàtic.
8. DG Recursos Hídrics.
9.  DG Emergències i Interior
10.  Parc Natural Albufera des Grau.

S’han rebut els següents informes:
 Informe favorable de l’Ajuntament de Maó de la declaració d’interès general

del projecte, segons Acord de la Junta de Govern de data 11/01/2016.
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 Informe favorable de la DG d’Espais Naturals i Biodiversitat  sobre l’exclusió
d’afectació de la declaració d’interès general del projecte a Xarxa Natura 2000 i
a l’àmbit del Parc Natural de s’Albufera des Grau, de data 26/04/2016. 

 Informe de la DG de Recursos Hídrics de data 08/06/2016 concloent que les
actuacions proposades no suposen causa de degradació ambiental del torrent
que discorre al nord del punt d'instal·lació de l’armari del comptador. A més,
informa al promotor que les actuacions d’obra o treball a la zona que puguin
afectar torrents requereix  d’autorització  administrativa emesa per la  DG de
Recursos Hídrics, independent de qualsevol altra atorgada pels distints òrgans
de les Administracions Públiques.

 Informe  favorable  del  Departament  de  Mobilitat  del  Consell  Insular  de
Menorca de data 08/08/2016, amb les següents prescripcions:

1. El  propietari  haurà  de demanar autorització  expressa  al  departament  de
carreteres del CIM.

2. El comptador s'haurà de posar a partir de tres metres de l'aresta exterior
d'explanació i que es troba a set metres a partir de la línia blanca exterior
del carril dret.

3. Previ a l'execució de les obres, s'haurà de posar en contacte amb el zelador
de carreteres . S'especificarà, a l'hora de replanteig conjunt, la data d'inici de
les obres que afecten al vial i el termini d'execució.

4. No es permetrà l'acumulació de materials sobre la calçada, voravies, carril
bici, andanes ni cunetes, ni dificultar amb l'execució de les obres el trànsit
públic.

5. Durant  l'execució de les  obres s'estarà al  que disposi  el  representant  de
l'administració (Departament de Mobilitat).

6. El permís caducarà a l'any de la data sinó se n'hagués fet ús.

7. El permís s'entendrà llevat del dret de propietat i sense perjudici de tercers.

8. Es  tindran en compte i  es  respectaran els  serveis  existents,  restituint  les
afeccions, si les hagués.

9. No es tallarà el trànsit en la carretera afectada.

10. En cap cas, ni sota pretext algun, adquirirà el peticionari dret de propietat ni
de possessió sobre els terrenys públics o de domini públic que s'ocupin.

 Informe del departament de Cultura, Patrimoni Històric i Educació del Consell
Insular de Menorca de data 06/09/2016 informant sobre la no afecció sobre el
patrimoni històric del projecte.

 Certificat del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic
de l’illa de Menorca de data 26/08/2016, informant que no consta l’existència
de  cap  tipus  d’expedient  de  disciplina  a  l’emplaçament  del  projecte,  sense
perjudici del que consti als arxius de l’Ajuntament de Maó.

 Informe  desfavorable  de  l’expedient  de  declaració  d’interès  general  del
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projecte per part de l’arquitecta del CIME, de data 15/03/2017, al no haver-se
esmenat les deficiències detectades a l’informe de data 18/07/2016, demanant
la seva esmena e indicant les prescripcions incloses als informes rebuts pels
diferents òrgans administratius.

 Informe favorable de la DG d’Emergències i Interior, de data 07/08/2017.

En data 27/03/2017 el promotor presenta digitalment Estudi d’Avaluació d’impacte
Ambiental  simplificada  i  Estudi  de  Repercussions  del  PROJECTE  DE  NOU
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE A LA FINCA SA CUDIA VELLA EN EL TERME
MUNICIPAL DE MAÓ. Signat per Antonio Roca Martínez en octubre 2016.
En data 06/04/2017 es torna informar desfavorablement les esmenes presentades
pel  promotor  per  part  de  l’arquitecta  del  CIME,  per  no  haver-se  corregit  les
deficiències detectades.
En  data  12/06/2017  té  sortida  requeriment  d’esmena  al  Consell  Insular  de
Menorca per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, informant
que el projecte està sotmès  a avaluació d’impacte ambiental ordinària, en estar
inclòs dins l’annex 1, grup 88, apartat 7 de la Llei 12/2016, d’avaluació ambiental
de les Illes Balears i requerint un seguit de documentacions a presentar, en un
termini de 3 mesos.
En data 22/06/2018 té sortida còpia del requeriment de la CMAIB al projecte per
part del CIME informant al promotor.
En  data  17/01/2019  té  entrada  a  la  CMAIB  (RE  SAA  45)  resposta  del  CIME al
requeriment  de  data  16/06/2017,  adjuntant  en  format  digital  la  següent
documentació:
- Estudi d’Incidència Ambiental i de Repercussions de data juny 2013

- Certificat de no haver-se presentat al·legacions 31/03/2016

- Informe tècnic CIME 18/07/2016

- Resolució de suspensió núm. 2016/702

- Informe Dep. Mobilitat CIME 10/08/2016

- Informe tècnic CIME 15/03/2017

- Informe de DG RRHH

- Estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental simplificada i Repercussions 27/03/2017

- Informe tècnic CIME 06/04/2017

- Ofici tramesa documentació Av. simplificada a CMAIB 11/04/2017

- Ofici CMAIB comunicant deficiències 16/06/2017 RE 11807

- Estudi d'Avaluació d'Impacte Ambiental i Estudi de repercussions 26/09/2018

- Sol·licitud d’inici tramitació ambiental 26/09/2018
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- Projecte bàsic visat en data 05/06/2013

- Plànols recorregut

- Plànols edificacions

- Sol·licitud d’informe Aj. Maó

- Sol·licitud d’informe DG RRHH

- Sol·licitud d’informe DG ENB

- Sol·licitud d’informe Parc Natural Albufera des Grau

- Sol·licitud d’informe Dep. Mobilitat CIM

- Sol·licitud d’informe Dep. Cultura (Patrimoni)

- Sol·licitud d’informe DG Emergències

- Sol·licitud d’informe Consorci Sòl Rústic

- Justificants de les peticions d’informe a les administracions afectades

- Informació pública del projecte, BOIB núm. 128 de 16/10/2018

- Certificat del CIME d’Exposició Pública

- Certificat Consorci legalitat urbanística en sòl rústic a l'illa de Menorca

- Informe DG d’Emergències 15/11/2018
- Informe Servei de patrimoni del CIM 30/11/2018

El 16 d’octubre de 2018 es va publicar en el BOIB núm. 128 la segona informació
pública de l’expedient de la declaració d’interès general per a la instal·lació de
subministrament d’aigua potable a la finca Sa Cudia Vella, polígon 17, parcel·la 59
del TM de Maó. Es va penjar l’anunci al taulell d’edictes de la seu del CIME a Maó i
a Ciutadella. Segons certificat del Consell Insular de Menorca, durant el termini de
20 dies d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació. 
Durant la informació pública han estat consultades les següents administracions:
✗ Ajuntament de Maó
✗ DG Recursos Hídrics
✗ DG Espais Naturals i Biodiversitat
✗ Parc Natural Albufera des Grau
✗ Departament de Mobilitat CIME
✗ Departament Cultura (Patrimoni) del CIME
✗ DG Emergències
✗ Consorci Sòl Rústic Menorca.

S’han rebut els següents informes:
 Informe de la DG d’Emergències i Interior, de data 23/10/2018, considerant-se

incompetent per emetre l’informe sol·licitat.
 Certificat del Consorci per a la protecció de la legalitat urbanística en sòl rústic
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de  l’illa  de  Menorca  de  data  25/10/2018  informant  que  consta  un  acta
d’inspecció de data 31/08/2016, adjuntant les observacions de l’informe tècnic
emès per part dels serveis d’inspecció de data 09/10/2018, on es fa constar el
següent:
«Observacions:

1. Les parcel·les es troben en zona classificada com Sòl rústic protegit (SRP), Àrea natural d'especial 
interès (ANEI), amb risc d'erosió baix i risc d'incendi alt.

2. De la inspecció efectuada amb data: 31-08-16 es conclou que:

«les obres i edificacions realitzades sense la pertinent autorització municipal son:

- Terrassa i graons amb una superfície estimada de: 110,00 m2

- Pèrgola 1) sobre terrassa, amb una superfície estimada de: 30,00 m2

- Pèrgola 2) en zona cuina, amb una superfície estimada de: 25,00 m2»

 Informe del departament de Cultura, Patrimoni Històric i Educació del Consell
Insular de Menorca de data 30/11/2018 informant sobre la no afecció sobre el
patrimoni històric del projecte

4. Anàlisi tècnica de l’expedient

Alternatives
L’Estudi  d’Impacte  Ambiental  presentat,  a  l’apartat  «3.Examen  d’alternatives
tècnicament  viables  i  justificació  de  la  solució  adoptada»,  no  es  presenta  cap
alternativa viable. Es justifica el projecte com solució adoptada, comparant-lo amb
no fer el projecte (Alternativa 0), sense aportar més alternatives, ni de traçat, ni
d’emplaçament. Es justifica l’autor de l’EIA per la normativa, que obliga a que la
conducció d’aigua potable ha de ser soterrada i ha de seguir camins existents.

Principals impactes de l’alternativa escollida i la seva correcció

L’EIA ha seguit  la metodologia proposada per la Conselleria  de Medi Ambient,
Ordenació  del  Territori  i  Litoral  de  l’any  1999.  Inclou  una  relació  d’accions
impactants i factors ambientals afectats: Subsistema Físic-Natural, i dins aquest el
medi  inert  (terra-sòl,  aigua,  processos),  i  el  medi  biòtic  (vegetació,  fauna  i
processos); Subsistema perceptual (paisatge intrínsec, components singulars del
paisatge i recursos científic-culturals) i Subsistema població i poblament (usos del
sòl rural, infraestructures i estructura urbana). A més, es consideren els següents
factors  ambientals  indirectes:  Subsistema  soci-econòmic  (densitat  de  població,
renda i activitats relacionades econòmiques) i Subsistema nuclis i infraestructures
(infraestructura viària).

S’han identificat i  valorat els impactes ambientals, tant directes com indirectes,
emprant el mètode de matriu d’interaccions, valorant la magnitud de l’impacte
segons la seva intensitat i extensió, i relacionant-los amb les accions generadores
d’impacte del projecte a les fases de construcció i funcionament.
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Es presenta una identificació dels principals impactes negatius amb les accions del
projecte a nivell ambiental de manera genèrica, sense creuar amb cadascú dels
factors ambientals valorats anteriorment. En aquesta matriu es valora cada una
de les accions del projecte de manera qualitativa segons la seva magnitud (efecte
notable o mínim), naturalesa (positiu, nul o negatiu), persistència (permanent o
temporal), reversibilitat (reversible o irreversible), moment d’aparició (curt, mig o
llarg termini), necessitat de mesures (correctores o compensatòries). La darrera
columna valora l’impacte en compatible, moderat, sever o crític.

L’EIA inclou un Programa de Vigilància Ambiental on s’estableixen les pautes per a
realitzar  el  control  i  seguiment  de  les  mesures  protectores,  correctores  i
compensatòries.

Com a conclusió, l’EIA considera que el projecte proposat no suposa un impacte
significant  sobre  qualsevol  factor  ambiental  pel  fet  del  soterrament  de  la
conducció d’aigua seguint el vial de terra existent. 

De  manera  general,  els  impactes  es  produiran  durant  la  fase  de  construcció:
moviment de terres i excavació per soterrar la conducció d’aigua potable, afecció
a les aigües subterrànies per fugues accidentals d’olis de la maquinària i l’impacte
visual durant les obres pels moviments de terra i renous i molèsties a la fauna per
la circulació de vehicles i maquinària, emissió de pols, així com la generació de
residus.

Els impactes més significatius són l’emissió de pols, renous, generació de residus i
impactes  sobre  el  paisatge.  En  relació  als  residus  es  realitzarà  una  adequada
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  generats  durant  la  fase  de
construcció i desmantellament, separant-se a l’obra en fraccions.

L’EIA inclou a l’Annex 1 un Estudi de Repercussions, on es valora l’afectació del
projecte a Xarxa Natura 2000. L’espai Xarxa Natura potencialment afectat és la
ZEPA i  LIC de S’Albufera  d’Es  Grau.  Es  conclou que cap dels  hàbitats  es  troba
proper al lloc on es durà a terme el projecte. Tampoc hi ha afecció a les àrees de
nidificació  d’espècies  protegides  ni  s’afectarà  la  dinàmica  poblacional  de  les
espècies presents i no es redueix l’estat de conservació actual. Tampoc implica
cap amenaça per a la conservació de les espècies ni risc de reducció de les seves
poblacions,  atès  que no es  troba en zones  sensibles  (reproducció,  dormidors,
campeig).

Estudi d’incidència paisatgística: fa una descripció del paisatge a l’àmbit d’actuació
del  projecte i  s’identifiquen les  actuacions del  projecte que poden suposar un
impacte  sobre  el  paisatge,  fonamentalment  a  la  fase  de  construcció  i  pel
moviment de terres i  presència  de maquinària  pesant.  A l’estar la  canalització
soterrada, seguint el camí d’accés a la pròpia finca, fa que l’impacte visual sigui
mínim. L’estudi no aporta cap mesura d’integració paisatgística del projecte amb
l’entorn, no obstant, sí s’inclou a l’apartat de mesures correctores de l’EIA. L’EIA
considera que l’impacte sobre el paisatge és negatiu, directe, sinèrgic, temporal, a
curt termini, reversible i recuperable, valorant-se com a compatible.
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Proposta de mesures correctores: a l’EIA es proposen tot un seguit de mesures
protectores  i  correctores  amb  l’objectiu  de  disminuir  l’impacte  sobre  el  sòl,
hidrologia,  l’atmosfera,   la  vegetació  i  la  fauna,  els  residus,  el  paisatge  i  el
patrimoni. En destaquen les següents:

 Sòl:  senyalització dels accessos pel control de tràfic i  maniobres dins l’obra,
correcta  planificació  de  les  accions  de  preparació  del  terreny  i  formació
ambiental dels operaris.  

 Hidrologia: per evitar impactes sobre la qualitat de les aigües, no es canviarà
l’oli de la maquinària ni es repararà a les zones pròximes.

 Atmosfera:  reg  periòdic  de  pistes  i  accessos,  així  com  de  les  superfícies
obertes. Cal, a més, regar també les acumulacions de terra per tal d’evitar la
dispersió  de la  pols,  transport  dels  materials  tapats,  correcte  manteniment
dels  vehicles  per  controlar  les  emissions  de  gasos  i  adequada  gestió  dels
residus produïts. Pel que fa als renous, es farà servir la maquinària a certes
hores, quan les molèsties siguin menors, la maquinària es mantindrà en bon
estat, es limitarà la velocitat, etc.

 Vegetació: la senyalització correcta de les obres evitarà l’afecció en zones no
previstes pel pas de vehicles i maquinària de l’obra. En cas de veure’s afectat
vegetació que sigui interessant conservar, es trasplantaran, assenyalant-se els
exemplars a trasplantar a l’inici de l’obra.

 Fauna: abans de les obres el Responsable Ambiental realitzarà una inspecció
visual per salvaguardar la fauna present dins l’àrea d’actuació de les obres. Es
produirà un efecte barrera com  a conseqüència de l’obertura de la rasa. La
mesura  proposada  delimitant  amb  malla  taronja  per  evitar  que  la  fauna
terrestre entri al recinte no es considera suficient. S’haurien d’aplicar mesures
per evitar la caiguda d’animals o, almenys, per permetre la seva sortida, com
ara tapar les rases fora de la jornada laboral que hagin quedat destapades o
bé situar-hi llistons que permetin la sortida. En el cas de trobar-se un animal
mort o ferit, en el cas de que sigui una espècie catalogada o protegida, haurà
d’avisar-se a l’112 o als agents de medi ambient del Govern Balear. Es farà un
seguiment de fauna, fent constar l’aplicació de mesures previstes i possibles
incidències  i  afectacions,  al  Diari  Ambiental  del  Pla  de  Control  i  Vigilància
Ambiental.

 Residus:  reutilització  del  material  procedent  de  l’excavació  de  les  rases,
retirada  de  la  terra  que  sobri  a  abocador  autoritzat.  L’eliminació  dels
abocaments i runes generades en la fase de construcció es farà en abocadors
controlats i en ubicacions amb autorització.

 Paisatge:  es  triaran  zones  abrigades  de  vistes  per  l'emmagatzematge  dels
materials,  utilització  de  maquinària  i  elecció  d’abocadors  per  a  minimitzar
l’impacte originat com a disminució de la qualitat visual del paisatge durant
l’execució de les obres. A més, per a la integració de la caseta de comptadors
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d’aigua  a  construir,  s’empraran  materials  i  colors  adequats  a  l’entorn.  Els
acopis es faran a camps de conreu, en cap cas a garriga o zona boscosa. Es
restauraran les parets de pedra seca que puguin haver estat afectades. Pel
que fa als camins, es restauraran en tota l’amplada, no només a la zona de la
rasa.

 Patrimoni:  s’informarà  a  l’organisme  competent  sobre  qualsevol  incidència
relacionat amb l’aparició de jaciments durant l’excavació.

L’EIA  inclou  un  Programa  de  Vigilància  Ambiental  que  servirà  per  fer  un
seguiment i control de les obres (Fase primera) i i durant el funcionament de la
nova conducció d’aigua potable (Fase segona). Es presentaran informes durant el
funcionament  durant  el  primer  any,  amb  una  periodicitat  de  6  mesos,  on  es
recollirà l’evolució i eficàcia de les mesures correctores. 

Conclusions 

Per tot l’anterior, es proposa formular la declaració d’impacte ambiental favorable
a la realització del projecte de subministrament aigua potable finca sa Cudia Vella,
polígon 17, parcela 59  (T. M. Maó – Menorca) promogut per Pablo Valencia Muñoz
atès que previsiblement no es produiran impactes adversos significatius sobre el
medi  ambient,  sempre  que es  compleixin  les  mesures  preventives  previstes  a
l’EIA,  al  projecte  bàsic  i  als  dos  annexos  presentats,  a  més  dels  següents
condicionants:
1) El Pla de Vigilància Ambiental  ha d'incloure la definició d'uns indicadors clars

i específics per fer el seguiment objectiu i documentat.
2) Per tal d’evitar emissions de pols, s’haurà de regar les acumulacions de terra,

la terra transportada s’haurà de tapar i  els  dies amb vent fort  aturar les
activitats de les obres que puguin donar lloc a l’emissió de pols o partícules.

3) L'aigua utilitzada per als recs serà regenerada i es realitzarà preferentment o
bé a la fi de la tarda o a primera hora del matí, abans de la sortida del sol,
amb la finalitat d'evitar la pèrdua de recurs per evaporació.

4) Vigilar el correcte funcionament dels vehicles i la maquinària en obra. Evitar
les  operacions  de  neteja  i  manteniment  en  obra:  aquestes  operacions
hauran  de  ser  realitzades  a  tallers  o  llocs  adient  (superfície
impermeabilitzada)  i  on  els  residus  o  l’abocament  de  substàncies
contaminants  generats  (olis,  hidrocarburs,etc.),  siguin  gestionats
adequadament.

5) Els acopis es faran a camps de conreu, en cap cas a garriga o zona boscosa. 
6) Els residus produïts seran entregats a gestor autoritzat i reutilitzats els que

siguin aprofitables.
7) Les obres d’obertura de la rasa per a soterrar la conducció d’aigua s’han de

fer fora de l’època de reproducció de les aus que hi són presents. És a dir, no
es poden realitzar entre els mesos de març i juliol, ambdós inclosos.
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8) Durant  la  realització  de  les  rases,  caldrà  prendre  mesures  per  evitar  la
caiguda de fauna raó per la qual, si aquestes han de romandre obertes fora
de  la  jornada  laboral,  s’haurà  de  disposar  llistons  per  permetre  la  seva
sortida  i  realitzar  revisions  diàries  per  alliberar  els  animals  que hi  hagin
pogut caure.

9) Es restauraran les parets de pedra seca que puguin haver estat afectades per
les obres. Pel que fa als camins, es restauraran en tota l’amplada, no només a
la zona de la rasa.

10) En el  cas  de trobar-se  un animal  mort  o  ferit,  en  el  cas  de  que sigui  una
espècie catalogada o protegida, haurà d’avisar-se a l’112 o als agents de medi
ambient del Govern Balear.

11) Per  a  la  integració  paisatgística  de  la  caseta  de  comptadors  d’aigua  a
construir,  es  farà  de  manera  que  s’emprin  materials  i  colors  adequats  a
l’entorn. 

12) S'hauran de complir les prescripcions incloses a l’informe del Departament
de Mobilitat del Consell Insular de Menorca de data 08/08/2016:
a. El  propietari  haurà de demanar autorització expressa al  departament de

carreteres del CIM.

b. El comptador s'haurà de posar a partir de tres metres de l'aresta exterior
d'explanació i que es troba a set metres a partir de la línia blanca exterior
del carril dret.

c. Previ a l'execució de les obres, s'haurà de posar en contacte amb el zelador
de carreteres. S'especificarà, a l'hora de replanteig conjunt, la data d'inici de
les obres que afecten al vial i el termini d'execució.

d. No es permetrà l'acumulació de materials sobre la calçada, voravies, carril
bici, andanes ni cunetes, ni dificultar amb l'execució de les obres el trànsit
públic.

e. Durant l'execució de les obres s'estarà al  que disposi el  representant de
l'administració (Departament de Mobilitat).

f. El permís caducarà a l'any de la data sinó se n'hagués fet ús.

g. El permís s'entendrà llevat del dret de propietat i sense perjudici de tercers.

h. Es tindran en compte i  es respectaran els serveis existents,  restituint les
afeccions, si les hagués.

i. No es tallarà el trànsit en la carretera afectada.

j. En cap cas, ni sota pretext algun, adquirirà el peticionari dret de propietat ni
de possessió sobre els terrenys públics o de domini públic que s'ocupin.

13) Tal i com indica l’informe de la DG de Recursos Hídrics de data 08/06/2016,
es recorda al promotor que les actuacions d’obra o treball  a la zona que
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puguin afectar torrents requereix d’autorització administrativa emesa per la
DG  de  Recursos  Hídrics,  independent  de  qualsevol  altra  atorgada  pels
distints òrgans de les Administracions Públiques.

Per altra banda, com a reflexió des del punt de vista tècnic, cal tenir en compte les
repercussions o afeccions negatives que es podria tenir sobre la disponibilitat de
recursos hídrics el fet  de dotar d’un servei de subministrament  de caràcter urbà,
com la connexió a la xarxa municipal d’abastiment d’aigua potable a habitatges en
sòl  rústic  amb  caràcter  general. Cal  que  els  Ajuntaments  i  Consells  Insulars
estudiïn i analitzin en profunditat la situació de proveir a les finques rústiques en
sòl rústic de serveis urbans, entre els que es troben l’abastiment d’aigua potable,
però també la connexió a clavegueram i tractament d'aigües residuals.
Aquesta proposta de Declaració d’impacte ambiental s’emet sense perjudici de
les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions
competents i  de les autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de
l’autorització.

6. HOTEL RURAL AL LLOC DE SA MARJAL NOVA, TM CIUTADELLA (143A/2017).

L’Ajuntament de Ciutadella, tot i estar convocat, no ha assistit. 

El  president dóna la paraula a la senyora Clara González,  que llegeix l’informe
tècnic, proposant afegir una nova recomanació: «utilitzar xerojardineria i evitar la
utilització de gespa»

La  senyora  Moreno  proposa  afegir  un  nou  recordatori:  «Per  a  l’ús  d’aigües
regenerades s’haurà de complir amb el RD 1620/2007».

El senyor Adrover, en referència al subministrament d’aigua proposa substituir el
paràgraf  de la pàg. 12 de l’informe tècnic:

... es condiciona l'aprovació de la present DIA a obtenir, abans d'iniciar qualsevol tràmit d'obra, 
l’autorització del Servei d’Aigües Subterrànies tant de l’ús com del volum del pou existent per a 
l’activitat proposada. 

Per: «s’haurà d’obtenir ..... condicionant núm. 1».

A continuació, el president sotmet a votació la proposta de l’informe tècnic amb
les esmenes proposades, la qual és acceptada per majoria, amb els vots a favor
dels  senyors  Alorda,  Martino,  Fuster,  Fanals,  Vizcaíno,  Pol,  Gual  de  Torrella,
Martínez i  Bofill,  i  les senyores Femenia, Rosende, Rotger,  Moreno i  García (14
vots). Vota en contra la senyora Ramis (1 vot).

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

1. Informació del projecte: objecte, ubicació i descripció
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L’objectiu del projecte és rehabilitar i ampliar les edificacions existents a la finca 
de Marjal Nova per tal de convertir-los en un hotel rural de 27 habitacions. Es 
tracta de l'adequació de part de les edificacions existents en la finca Marjal Nova, 
concretament es pretén actuar sobre l'habitatge unifamiliar aïllat “casis del lloc” 
que data de l'any 1.800 i dos boueres antigues, una anterior a 1.956 i una altra 
amb llicència de construcció municipal de l'any 1.969, d'acord amb dades del 
projecte. Es planteja la construcció d'un magatzem agrícola més funcional que els 
existents i que es pretenen demolir, per situar-ho en una zona més allunyada dels
edificacions de l'Hotel Rural, de manera que les dues activitats, agrària i hotel, es 
trobin perfectament delimitades.
També està prevista la construcció d'una piscina de 360 m2 de superfície amb un 
solàrium de 380 m2, així com un edifici tècnic de nova construcció que se situarà a
l'oest del conjunt i que tindrà un ús purament tècnic, on s'allotjaran el magatzem-
taller, aljubs per a l'aigua potable i el reg, l'estació de bombament d'aigua freda 
sanitària (AFS), aigua calenta sanitària (ACS) i contraincendios, la bugaderia, 
bescanviadors d'aire condicionat, bomba i programadors del reg del jardí, 
captadors solars per a l'ACS, centralització elèctrica i telecomunicacions. 
Es preveu soterrar una línia elèctrica aèria existent i construir un aparcament amb
31 places i una més adaptada. La finca es troba en un àrea de sòl rústic protegit: 
Àrea d'Interès Agrari (AIA) i dins de Xarxa Natura 2000: ZEPA ES0000443 “Costa 
Sud de Ciutadella”. No s’afecta als APR’s, només presenta una contaminació 
d’aqüífers moderada. 

2. Tramitació

Atès que es va rebre l’expedient en data 28/8/17, el projecte es tramita per 
procediment d’impacte d’acord amb la llei estatal 21/2013 d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental i la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears.  El projecte està inclòs a l’annex I, Grup 10.8 Projectes en espais naturals 
protegits, projectes d’urbanitzacions i d’instal·lacions hoteleres fora de les zones 
urbanes i construccions associades.

La documentació incorpora la Memòria agrícola en la qual s'indica que 
l'explotació de MARJAL NOVA es troba inscrita, com a explotació professional, en 
el Registre General d'Explotacions Agràries del Consell Insular de Menorca, amb el
número 16.843. Els seus terrenys s'exploten i s'explotaran únicament per a la 
producció de farratge i cereal, per a la producció d'aliment de la cabanya 
ramadera.

D'altra banda, el propietari, promotor d'aquesta memòria, pretén realitzar una 
rehabilitació i ampliació d'algunes construccions ja existents en la finca MARJAL 
NOVA i es pretén el canvi d'ús d'alguns edificis, d'agrícola a residencial turístic. En 
destinar-se els edificis agrícoles antics a ús residencial turístic i en desenvolupar-
se el projecte d'un nou edifici agrícola ajustat a les estrictes necessitats de 
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l'explotació, es garanteix el manteniment de l'activitat, sense afectar a la viabilitat 
de l'explotació agrícola.

Les activitats de l'explotació agrícola, tant la producció de cereal i farratges, com 
la cria de bestiar boví per a la producció de vaques de llet i de bestiar porcí per a 
la producció de carn, es consideressin ADMESES, ja que les actuacions a ella 
vinculades no alteren les característiques essencials dels terrenys, per tant, ho 
podem considerar amb un ús relacionat amb la destinació o naturalesa de la finca
en estar afecte a una explotació agrícola així com a la conservació del medi rural.

La memòria conclou que d'acord a la realitat actual i futura, es compleix i es 
complirà amb els requisits exigits per a una explotació agrícola professional, 
d'acord als preceptes de la llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes 
Balears.

Així mateix, el canvi d'ús a residencial de les edificacions que es pretén i les noves 
construccions no afecta a la viabilitat de l'explotació agrària, ja que en l'actualitat 
no s'utilitzen, en alguns casos perquè el seu ús no és necessari i en uns altres 
perquè es tracta d'edificis amb un estat de conservació deficient.

Per tant, en destinar-se els edificis agrícoles antics a ús residencial turístic, que 
són  aptes a això a causa de la seva antiguitat, i en desenvolupar-se el projecte 
d'un nou edifici agrícola ajustat a les estrictes necessitats de l'explotació, la qual 
cosa garanteix el manteniment de l'activitat, no s'afectarà la viabilitat de 
l'explotació agrícola que gestiona la finca MARJAL NOVA.
S’ha  de  tenir  en  compte  que  l’activitat  d’agroturisme/hotel  és  un  activitat
complementària i per tant, NO es pot perdre la consideració d’explotació agrària
preferent.

3. Elements ambientals significatius de l’entorn del projecte

Diagnòstic territorial
Segons el PTI de Menorca el projecte s'ubica en s’ubica en Àrea d'Interès agrari. Hi
ha zona ANEI a la finca, però no a la zona del projecte. 
La parcel·la està afectada pel ZEPA ES0000230, ampliació de La Vall. A més, la zona
es troba afectada per diferents APR: risc mitjà d'erosió, risc baix d'incendis i risc 
moderat de contaminació d'aqüífers.
En relació a la vulnerabilitat d’aqüífers mitjana, l'informe no és necessari atès 
l’article 2.2 del Decret llei 2/2016 de modificació del Decret llei 1/2016 de mesures 
urgents en matèria urbanística.

4. Resum del procés d’avaluació

Actuacions prèvies
El promotor no va sol·licitar la fase de consultes prèvies

Fase d’informació pública i de consultes
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La segona Informació Pública realitzada es va publicar l'1 de desembre del 2018 al
BOIB núm. 151 la Informació pública de la declaració d’interès general del 
projecte d’hotel rural al lloc de Sa Marjal Nova, polígon 14, parcel·la 10 del TM de 
Ciutadella, projecte que està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària. 
NO HI HA HAGUT AL·LEGACIONS. Durant al IP han estat consultades les següents 
administracions:
1. Ajuntament de Ciutadella
2. Servei d’Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics 
3. Servei de Planificació al Medi Natural, Servei de Protecció d’Espècies i Servei

Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la DG d’Espais Naturals i Biodiversitat
de la DG de Medi Natural

4. Departament  de  Cultura  i  Educació,  Departament  de  Promoció  Turística,
Departament d’Ordenació Turística, Departament de Medi Ambient (Servei
d’Agricultura) del Consell Insular de Menorca

S’han rebut els següents informes:
 Informe  del  Servei  de  Planificació  al  Medi  Natural (14/12/18)  informa

favorablement la versió modificada del projecte a l'àmbit de ZEPA ES0000443
Sud de Ciutadella, sempre que es complesquin els condicionants següents:

a.  Es complesquin les mesures correctores i els compromisos adquirits per part dels 
promotors a la documentació ambientalment

b. Durant la fase de funcionament de l'hotel es minimitzi la producció de renous, evitant 
en particular l'amplificació de sons amb altaveus o aparells similars, de manera que 
l'entorn rural de l'hotel es mantingui com a zona de silenci sense recuperar els límits 
d'emissió de renou, a l'entorn de l'hotel rural, de 55 dB, entre les 8 i les 22 h i els 45 dB, 
entre les 22 i les 8 h.

 Informe del Servei de Protecció d'Espècies (19/12/18) informa favorablement
la versió modificada del projecte

 Informe del TAE del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Menorca, de
data  8/1/19,  indica  que  el  projecte  modificat  no  afecta  els  elements  de
patrimoni històric  existents en l’àmbit  d’actuació esmentats en l’informe de
l’anterior resolució: porxada i voltes de la casa principal, i columnes i arcs del
bouer  vell,  i  que  per  tant  recomana  informar  favorablement  la  declaració
d'interès general.  El projecte ha obtingut, en data 14/1/19, resolució favorable
del  Departament  de  Cultura  i  Educació   del  Consell  de  Menorca  per  a  la
declaració d'interès general pel projecte modificat de conversió de la casa i
dels edificis agrícoles del lloc de sa Marjal Nova de Ciutadella en hotel rural.

 Informe de  Servei  de Protecció Forestal (28/1/19)  informa que ateses  les
característiques de l'entorn del projecte i  de que es tracta d'una zona molt
propera a extenses zones declarades Zones d'Alt Risc d'incendi Forestal (ZAR) i
d'Àrea de Prevenció de Risc (APR) d'incendi forestal, s'informa favorablement
la  versió  modificada  del  projecte  sempre  que  es  tinguin  en  compte  les
mesures contemplades en la documentació presentada, així com les següents
mesures preventives:
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En relació a la prevenció contra incendis forestals
1. És necessari emprar com a plànol de nivells de risc d’incendi forestal el plànol de nivells

de risc d’incendi forestal inclòs en el IV Pla General de Defensa contra Incendis 
Forestals de les Illes Balears (2015-2024) (IV PGDIF), aprovat per Decret 22/2015, on 
s’indica que el nivell de risc d’incendi forestal de la zona del projecte és moderat, i 
rodejat per zones de risc molt alt i extremadament alt.

2. Degut a la proximitat i gran extensió de Zones d’Alt Risc (ZAR) d’incendi forestal, és 
necessari fer referència a les mesures a complir en relació a la zones edificades 
existents o projectades limítrofs o interiors a terrenys forestals, indicades en l’article 11
del Decret 125/2007, de 5 d’octubre, en el Reial Decret 314/2006, de 17 de març i en 
l'Annex II del Decret Llei 1/2016, del 12 de gener. En relació a la franja de baixa 
combustibilitat de mínim 30 metres que separi la zona edificada de la forestal, en el 
cas d’aquests habitatges, els quals es troben rodejats dins d’aquesta distància per 
cultius en actiu, per cultius abandonats i per petits boscarrons densos d’ullastre, és 
necessari el manteniment continu de les zones cultivades, així com la disminució de 
combustible en les zones de cultiu abandonades i en els boscarrons d’ullastre. 
La mesura establerta de comptar almenys amb un hidrant exterior degudament 
normalitzat per a la seva eficaç utilització pels serveis d'extinció d'incendis, aquest pot 
esser substituït per l'existència d'un punt d'aigua de capacitat suficient, presencia 
permanent d'aigua, bon estat de conservació i higiene, i fàcil accés, per ser emprat 
pels serveis d'extinció d'incendis en qualsevol moment.

3. Es recomana seguir també les següents mesures:
 En relació a les condicions generals d’estètica i composició d’edificacions en sòl 

rústic, es recomana fer referència a les limitacions relatives a les condicions de 
vegetació preexistent, la qual cosa hauria de restar contemplada: cal esmentar el 
fet de que siguin espècies de caràcter poc o moderadament pirofític i marcar una 
distància mínima iGual de Torrella a la distància màxima dels arbres a les 
edificacions suficient per evitar risc en cas d’incendi, ventades, etc. 

 Amb l’objectiu de millorar l’efectivitat de les tasques d’extinció d’incendis forestals 
que puguin dur-se a terme a la zona i que puguin arribar a amenaçar els 
habitatges, seria recomanable que en la instal·lació de piscines, aquestes estiguin 
a 50 metres de la construcció, i que en un radi de 25 metres al voltant de la piscina
no hi hagués cap obstacle per a que l’helicòpter d’extinció pogués carregar aigua 
per a les tasques de lluita contra incendis forestals amb unes condicions òptimes 
de seguretat.

4. Es considera convenient que en el certificat de final d'obra emès pel tècnic municipal 
corresponent s'acrediti que, en aquells habitatges contigus o interiors a terreny 
forestal, s'han realitzat les mesures preventives d'incendis forestals que estableix la 
normativa vigent.

5. Les obres es realitzaran preferentment, sempre que sigui possible, fora de l’època de 
risc d’incendis, és a dir, entre el 16 d’octubre i el 30 d’abril.

6. Durant l’època de perill d’incendis, i en qualsevol cas, quan hi hagi una emergència, ha
d’estar garantit el pas a zona per als serveis d’emergències, tal i com s’especifica a 
l’article 7 del Decret 125/2007.

7. La gestió de residus vegetals generats es realitzarà d’acord amb la normativa de 
prevenció d’incendis forestals vigent. 

En relació a la gestió forestal
1. En  relació  al  foment  de  les  bones  pràctiques  agropecuàries  i  forestals,  alhora  de

gestionar vegetació de caire forestal, es considera que s’ ha de fer referència a l’article
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64 del Pla Territorial de Menorca i a la Llei 21/2015, de 20 de juliol, que modifica la Llei
43/2003,  de  21  de  novembre,  de  Forests,  com  a  legislació  bàsica  que  regula  els
aprofitaments forestals,  els  quals autoritza  l’òrgan competent.  És aquest  òrgan qui
determinarà la idoneïtat,  impacte i  la manera de dur a terme les tasques sobre la
vegetació existent, la qual cosa no eximeix de planificar les actuacions en el projecte.

2. En  tot  cas  s’hauran  de  respectar  les  espècies  protegides  i  catalogades  dins  els  el
Catàleg  Balear  d’Espècies  Amenaçades  i  d’Especial  Protecció,  les  Àrees  Biològiques
Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears.

En qualsevol cas, us recordem que les mesures incloses en aquest informe són per
minimitzar  el  risc,  pel  que  no  exclouen  de  la  responsabilitat  dels  propietaris  de
l’acompliment de la legislació adient segons el tipus d’instal·lació o construcció ni de
l’ús responsable dels mitjans o dels danys que un incendi forestal pugui causar.

Ni la documentació presentada pel promotor ni l’òrgan substantiu contesten
directament l'al·legació que el GOB va realitzar durant la primera IP, en relació
a la legalitat de les edificacions. Atès que es fa menció a l’incompliment de la
llei de turisme i de les NNTT, en data 20/06/19 s’envia al Consell de Menorca
una possible inviabilitat jurídica que, en data de realització del present informe,
no s’ha contestat.

Avaluació d’impacte ambiental

En la segona Informació Pública del projecte es presenta un EIA elaborat per
un avaluador diferent al presentat en primera instància.
Alternatives
S'indiquen  4  alternatives  i  tot  i  que  no  es  fa  una  anàlisi  multicriteri  per  a
cadascuna d'elles,  es detallen les característiques i  es justifica des del punt de
vista  ambiental,  la  escollida  finalment.  En  relació  a  l'alternativa  0  només  es
comenta que seria la menys impactant des del punt de vista ambiental.
En relació a l'alternativa 1 indica que  és la que se descriu al projecte presentat,
abans  de  realitzar  l'EIA.  S'aprecia  que  el  nou  camí  que  es  bifurca  en  el  camí
principal d'accés a la finca i el que dóna accés a l'edifici tècnic. Tant en el traçat de
nous camins, com en la construcció de nous edificis s'afecta diferents zones de
vegetació  natural,  així  com  franges  d'ullastre.  Sobre  aquesta  alternativa
l'avaluador proposa una de nova amb l'objectiu d'aconseguir una millor integració
ambiental del projecte.
L'alternativa 2 és molt semblant o similar al projecte presentat. Es tracta d'una
alternativa estudiada prèviament a l'opció  del  projecte arquitectònic  actual.  La
característica principal que presenta és la creació d'una petita glorieta per a la
connexió amb l'aparcament i l'edifici principal. A més, situa la zona de piscina i
solàrium i els edificis tècnics agrícoles en franges de zona de vegetació natural i
de forma dispersa i disgregada del conjunt d'instal·lacions. Evidentment aquesta
alternativa genera major impacte visual a més de contribuir a la creació de nous
camins i vials en la finca modificant també les característiques edàfiques de la
zona. 
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L'alternativa 3 presenta diferents opcions recollides en el projecte bàsic actual.
Les principals característiques que presenta són les que esmentem a continuació:

1. s'utilitza el mateix camí de terra ja existent per a accedir a l'aparcament, 
evitant obrir nous camins i bifurcacions, i consegüentment, no s'afecta la 
vegetació natural de la zona boscosa
2. es desplaça uns metres l'edifici agrícola previst, permetent així la no−afecció 
i la conservació d'una petita franja poblada d'ullastre
3. l'edifici d'instal·lacions es disposa de manera diferent  amb la finalitat 
d'integrar-se millor amb el conjunt d'edificacions, a més de preservar el màxim 
la vegetació natural
4. se situa l'aparcament en una zona no conreada i sense cobertura vegetal 
present, la qual també connecta de millor forma amb els edificis destinats a 
hotel, així com l'edifici principal, evitant realitzar de la mateixa manera més 
trams o camins d'accés. La superfície destinada a aparcament és inferior la 
presentada en el projecte
5. Es mantenen els m2 de construcció per a edificis i instal·lacions que en el 
projecte inicial ja que el projecte compleix amb un percentatge bastant inferior 
del permès tant en edificabilitat com en ocupació (com s'ha vist en els quadres 
de descripció del projecte –punt 3 d'aquest estudi) 

L'alternativa 4  que presenta alguns canvis respecte a l'anterior:
1. Se situa l'aparcament en una zona més allunyada del nucli residencial, en un
espai desproveït de vegetació natural, dedicat actualment a zona de cultiu, 
però que no resulta de gran valor per haver afloraments de roques.
2. l'accés fins a l'aparcament es realitzarà travessant una zona arbustiva, 
actualment degradada per la presència de bestiar porcí, que deixarà d'utilitzar 
aquest espai, per la qual cosa s'executarà una recuperació de la vegetació i 
s'implantarà el petit traçat que la travessa de manera que no s'afecti cap peu 
d'ullastre que tingui una certa envergadura i bon estat vegetatiu.
3. es canvia la ubicació de l'edifici d'instal·lacions per no afectar la vegetació 
natural i perquè tingui una disposició més d'acord amb els edificis existents 
(mateixa orientació)
4. es mantenen els m2 de construcció per a edificis i instal·lacions que en el 
projecte inicial ja que el projecte compleix amb un percentatge bastant inferior 
del permès tant en edificabilitat com en ocupació (com s'ha vist en els quadres 
de descripció del projecte –punt 3 d'aquest estudi).

Observant les diferents alternatives que s'han comentat, l'alternativa 0 no és la
millor opció ja que el que es pretén és donar un ús complementari a la finca, a
part de l'actual, agrícola i ramader, augmentant així el potencial i valor de la zona.
Pel que es descartaria aquesta alternativa.
L'alternativa 1,  defensada en el  desenvolupament del projecte, i  l'alternativa 2,
bastant semblant a la primera, presenten diferents aspectes que afavoreixen a la
pèrdua  del  mitjà  i  entorn  característic  de  la  zona.  La  creació  de  nous  vials  o
localització dels edificis i instal·lacions en zones afectades per ullastre o vegetació
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natural, no són les més adequades atesos els factors condicionants particulars de
Sa Marjal Nova. Amb la qual cosa, aquestes alternatives no serien aconsellables.
L'alternativa 3 en canvi, presenta opcions d'integració de la nova activitat turística,
amb l'actual, agrícola, conservant l'essència i sense malmetre el medi físic de la
zona.
I finalment, l'alternativa 4, suposa la integració de l'anàlisi ambiental del projecte,
i recull les propostes de canvis d'ubicacions proposades i acceptades tant per la
propietat com per l'autor del projecte bàsic. L'EIA considera que l'alternativa 4 és
la  més  convenient  i  que  menys  impactes  genera  sobre  el  medi  ambient.
Bàsicament destacaríem els següents aspectes:

 Optimització  i  concentració  de  les  instal·lacions.Concentració  de  l'ús
residencial  en  l'edifici  principal  entorn  als  edificis  existents  destinats  a
hotel rural. Unificació de construccions evitant dispersió en l'entorn.

 Aprofitament  dels  camins i  vials  ja  existents  per  a  la  connexió  amb les
diferents edificacions.

 Ubicació  idònia  dels  edificis  en  relació  a  implantació,  activitat  i  menor
impacto visual.

 Menor pressió sobre el medi natural de la zona.
 Afecta en la menor superfície d'hàbitat d'interès comunitari.

En relació a les demolicions previstes al projecte, no s'està d'acord amb el canvi
que   proposa  l'EIA  de  mantenir-los.  La  pròpia  memòria  Projecte  indica  que
aquests edificis no són part del projecte. Es troba que la decisió de no demolir-les,
no està prou justificada des del punt de vista ambiental (no s'indica quin serà el
destí final, l'estat actual, etc) i no és l'EIA la figura que ha de preveure canvis del
propi projecte presentat. Arran de la IP i dels informes de les administracions es
poden permetre petits canvis al projecte, basats en mesures ambientals, però no
canvis substancials que no estiguin bens justificats ni relacionats des del punt de
vista medi ambiental.  Per aquestes raons es considera que els edificis s'han de
demolir, tal com s'especifica al projecte bàsic.
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Principals impactes de l’alternativa escollida i la seva correcció
La pèrdua de  camp i  activitat  agrària  que s’està  produint  a  l’illa  per  les  gran
quantitat  de  conversions  d’edificis  agrícoles  a  hotels  i  agroturismes,  implica
evidents  impactes  sobre  el  medi  ambient,  sobre  la  fauna i  la  flora  i  sobre  la
suficiència  hídrica,  energètica  i  de  sanejament  de  l’illa.  El  fet  de  construir
edificacions i hotels en aquestes zones rurals contribueix sens dubte a que es
produeixi  un  augment  de  trànsit  de  persones  i  vehicles,  augment  de  renous,
augment per contaminació per residus, etc. que, amb el temps, comporta que les
zones naturals es vagin inexorablement degradant i antropitzant. 
El  manteniment  del  mosaic  agroforestal  en  tot  l'àmbit  de  la  ZEPA  permet  la
presència  d'importants  poblacions  d'espècies  d'aus  protegides  i/o  d'interès
comunitari que necessiten espais oberts per alimentar-se intercalats amb zones
forestals suficientment madures i ben conservades on nidificar. Per aquesta raó
és fonamental el manteniment de l'activitat agroramadera. 
El  document  presenta  una  descripció  i  valoració  dels  impactes,  així  com  la
metodologia  utilitzada.  S'analitzen  les  accions  derivades  del  Projecte,  les
repercussions  ambientals  de  les  quals  seran  objecte  d'anàlisi  i  avaluació
d'impacte. 
Les accions es divideixen segons els factors que afecten, i es diferencien segons la
fase d'execució i d'explotació, o bé segons l'efecte directe o indirecte. Es presenta
un arbre de factors ambientals, on es relacionen les accions per mitjà d'un arbre
d'accions,  i  una  caracterització  de  les  principals  accions  identificades  en  el
projecte.  S'enumeren  totes  les  possibles  accions  que  podrien  afectar  el  medi
ambient  tenint  en compte els  factors  abiòtics,  biòtics  i  els  socioeconòmics i  si
aquests són afectats de manera directa o indirecta. 
Durant  la  fase  de   construcció  i  funcionament  de  les  instal·lacions  es  poden
produir diversos impactes: destrucció de la vegetació per les obres de preparació
del  terreny,  desaparició  d'espècies  o  comunitats  animals  a  la  zona  per  la
degradació o destrucció de l'hàbitat, renous que molesti a la fauna, alteració de
BIC’s  o  jaciments  arqueològics  o  uns  altres  d'interès  etnològic,  disminució  i/o
pèrdua del valor naturalístic i/o paisatgístic de la zona, ocupació i degradació del
sòl i  la  generació de residus durant l’obra i  durant el  funcionament. També hi
haurà,  evidentment,  l'alteració  del  paisatge,  tant  durant  les  obres  com
posteriorment amb els nous habitatges construïts.
A  continuació  s’analitzen  els  impactes  i  es  proposen  mesures  que  s’hauran
d’incloure al EIA/PVA del Projecte Constructiu (PC).
En relació als impactes sobre l'atmosfera durant la fase de construcció i els renous
generats  durant  les  obres,  es  tenen  en  compte  i  s'aplicaran  mesures  per  a
minimitzar-les, com regs de camins i zona d'obres i control de la velocitat de la
maquinària, i supervisió del correcte estat de manteniment de la maquinària. 
En relació als renous, el document indica que la zona on es duran a terme les
obres està relativament pròxima a la finca de St.  Francesc,  a uns 250m de Sa
Marjal Nova. Pel que es respectarà al màxim els horaris de treball en la finca i
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s'extremaran les precaucions per a disminuir les possibles molèsties que puguin
ocasionar-se.  Durant  la  fase  de  funcionament,  sobretot  en  temporada alta,  el
trànsit de cotxes farà augmentar també les emissions a l'atmosfera i es sumarà
amb les produïdes pel trànsit que hi ha a l'estiu cap a Cala Turqueta. No es tracta
de comparar entre les dues activitats generadores d'impactes, sinó de tenir-ho en
compte per la sinergia que es produeix.
A més, durant el funcionament, es produiran renous, que el document no troba
rellevant. A la força es produirà un augment del renou pel trànsit de persones, per
les activitats que es faran ,etc. Atesa la especial zona on es troba, es recomana
mantenir  uns nivells  de so correcte.  En relació  a això,  s’haurà d’aplicar el  que
indica l’informe del  Servei  de Planificació,  «durant  la  fase de funcionament de
l'hotel es minimitzi la producció de renous, evitant en particular l'amplificació de
sons amb altaveus o aparells similars, de manera que l'entorn rural de l'hotel es
mantingui com a zona de silenci sense recuperar els límits d'emissió de renou, a
l'entorn de l'hotel rural, de 55 dB, entre les 8 i les 22 h i els 45 dB, entre les 22 i les
8 h.»
En relació  als  residus durant  la  fase de construcció  del  projecte es  generaran
residus de demolició i  construcció (RCDs),  plàstics,  tubs, restes de cartons, etc.
S’haurà d’indicar al PC que els residus de construcció i  demolició (RCD) i  inerts
s’hauran de separar en origen, a peu d’obra, fent una separació dels residus en
diferents contenidors per tal que no es mesclin amb altres materials que poden
dificultar  el  seu  aprofitament  posterior,  fent  especial  esment  als  residus  amb
amiant  i  la  seva  especial  gestió.   Es  recorda  que  si  tracten  residus  perillosos
l’empresa haurà d’estar inscrita al registre corresponent.
Durant la fase de funcionament, es generaran residus propis de l'activitat. Sens
dubte,  el  fet  d'augmentar  el  trànsit  de  persones  farà  que  es  generin  molta
quantitat  de residus que,  si  no es gestionen de forma correcta, poden acabar
contaminant la zona. Al PC s’hauran d’indicar clarament les mesures considerades
per  a  la  minimització,  reducció  i  recollida  selectiva  del  residus  procedents  de
l’activitat  hotelera  i  de l’activitat  agrícola,  durant  la  fase d’obres i  d’explotació.
S'haurà de preveure la situació i quantitat de contenidors necessaris, mantenint-
los en perfecte estat. 
És  de  vital  importància  gestionar  de  manera  correcta  i  selectiva  els  residus,
conscienciant  tant els  treballadors com els clients  de l'hotel  per a mantenir  la
naturalitat de la zona. Per aquesta raó es recomana que els treballadors tinguin
una mínima formació sobre la importància de gestionar correctament els residus.
En relació als camins, no es faran de nous, si no que s'aprofitaran els existents i
només es realitzaran passos per als vianants permesos per a la comunicació amb
els diferents edificis i instal·lacions.
El transport dels diferents materials fins a l'obra es durà a terme pel vial existent
que dóna accés a la finca i en la pròpia finca, de manera que no serà necessari
crear  vies  alternatives.  Els  possibles  abocaments  accidentals  derivats  de  la
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maquinària  es  tractaran  ràpidament,  enretirant-lo  i  gestionant-lo  segons  la
normativa vigent. 
La major part de les  terres extretes s'utilitzaran de nou per a tornar a cobrir la
rasa una vegada s'hagin instal·lat les canonades o tubs dels diferents serveis. Amb
la  reutilització  d'aquestes  terres  es  redueix  l'excedent  i  no  es  canvien
completament  les  característiques  del  subsòl.  En  cas  d'existir  excedent  de
material d'excavació després de la seva reutilització, serà gestionat com a residu
inert segons normativa a través d'una empresa autoritzada.
S’ha avaluat l’impacte, des del punt de vista d’ocupació del terreny, sobretot en
relació  a  la  ocupació  dels  edificis,  necessitat  de  dimensió  de  la  piscina  i  de
l’aparcament.  En  relació  a  la  pèrdua  de  sòl,  el  document  indica  que  la
conseqüència més directa de l'execució d'un projecte és l'ocupació del mateix i la
pèrdua o disminució de la seva potencialitat d'ús agrari. 
El projecte preveu la construcció d'una piscina (360m2) més un solàrium (380m2)
que implica que en total s'ocupin 740m2, dels quals una porció d'aquests (ja que
la piscina i el solàrium ocupen certa part de camps i pastures abandonades), eren
dedicats a cultius extensius de secà. 
A  més  de  dos  nous  edificis,  tècnic  (270m2)  i  agrícola  (240m2).  S'eliminen  les
actuals corts (porqueras) i part de l'edifici agrícola actual. 
Finalment es valora l'impacte com a compatible pel fet que no es tracta d'una
superfície massa considerable.
En  relació  a  la  flora, el  document  indica  que  opta  per  l'alternativa  3,  més
recomanable i  òptima per al desenvolupament del projecte. En canvi a l’estudi
d’alternatives, és la 4 la que finalment es realitzarà. S’entén que l'alternativa 4, tal
com diu l’estudi, suposa una major integració, raó per la qual els impactes seran
iGual  de Torrellas  o menors que l’alternativa 3.  El  document indica que  no es
produirà  un  impacte  negatiu  sobre  els  ullastres  ni  zones  boscoses  properes,
només una petita part de l'ampliació. Alguns exemplars podran ser trasplantats i
conservats,  segons criteri  del  director ambiental  d'obra.  La zona de la  piscina,
solàrium  o  pàrquing  no  s’afecta  a  cap  espècie  protegida  ni  hàbitat  d'interès
comunitari.
En relació a la fauna, el document indica que durant les obres es produiran 
molèsties pel renou i la pols, però que s'aplicaran mesures per minimitzar-les. Es 
vigilarà la zona i es reubicaran fora els exemplars de Testudo hermanii que puguin 
haver a la zona. Durant el funcionament no s'indiquen impactes significatius 
sobre aquests. 
En relació als espais naturals protegits, atesa la proximitat i facilitat d’accés a 
aquestes àrees de protecció, és molt possible que l'augment d'afluència de 
persones esdevengui un impacte sobre aquests espais, o que la il·luminació o els 
renous provocats per les activitats de l’hotel afectin a les espècies que les habiten.
Per aquesta raó els hotels hauran de aplicar mesures de control del renou i de la 
intensitat de llum. Es recomana realitzar i posar a a l’abast  dels hostes, opuscles o
fullets informant sobre els espais naturals que es troben a la vora, indicant 
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mesures per protegir-lo i minimitzar els impactes de la afluència de turistes a la 
zona. En relació als impactes sobre les aus, atès que la zona és ZEPA, el Servei de 
Planificació ha realitzat els informes i ha proposat les mesures adients, que 
s'hauran d’incloure al EIA/PVA del PC.
El document informa que el subministrament d’aigua es realitza a través d’un pou
existent CAT−8610; amb concessió d'aprofitament.  S’haurà de demanar un canvi
o la incorporació d’un nou ús per al pou. Amb l’objectiu de garantir la suficiència
d’aigua, s’haurà d’obtenir l’autorització del Servei d’Aigües Subterrànies per a l'ús i
el volum d’aigua de pou per a l’activitat proposada.
En l'edifici tècnic se situaran els dipòsits subterranis per a l'emmagatzematge de
l'aigua de consum i regadiu agrícola.
A més, l'aigua de consum humà ha de complir amb la normativa de Salut Pública,
concretament amb el RD 140/2003, de 7 de febrer,  per la qual es estableix els
criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, i del Decret 53/2012,
de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes
Balears.  En  relació  a  l’aigua  de  reg,  per  a  utilitzar  l’efluent  de  sortida  de  les
depuradores s'haurà de tenir l'autorització de la DG de Recursos Hídrics.
En  relació  al  sanejament,  atès  que  no  es  disposa  de  clavegueram  públic  es
disposarà d'una depuradora d'aigües residuals pel mètode d'oxidació total  i  la
utilització de l'aigua depurada per al reg per degoteig a una plantació d'oliveres
que es realitzarà en la finca. Els fangs en excés hauran de ser evacuats del sistema
amb regularitat. 
Es recorda que s’haurà de donar compliment al Pla Hidrològic de les Illes Balears
(Reial  decret  51/2019)  en  relació  a  que  el  titular  haurà  de  presentar  davant
l’Administració hidràulica una declaració responsable de la instal·lació del sistema
de depuració, a la qual s’ha d’adjuntar un document que n’acrediti l’adquisició, les
característiques tècniques, el rendiment i el manteniment.
Les actuacions projectades han de minimitzar al màxim l’impacte sobre el canvi
climàtic,  raó  per  la  qual  s’hauran  de  proposar  mesures  en  relació  al  que
determina  l’article  35.c  de  la  Llei  21/2013,  de  21  de  desembre,  d’avaluació
ambiental, ja sigui en matèria de reducció de consum energètic, disminució de la
petjada ecològica, utilització d’energies renovables per part de les instal·lacions i/
o maquinària. 
Aquest tipus d'instal·lacions requereixen d’un important volum de consum d’aigua
i electricitat, raó per la qual s’han de aplicar mesures per minimitzar el consum
d’aigua  en  l’activitat  hotelera  i  en  l’activitat  agrícola.  Els  turistes  generen  un
consum molt més elevat d’aigua, electricitat i sanejament que els residents. En
efecte, segons un estudi realitzat dins el marc del PIAT (Pla d'intervenció d’Àmbits
Turístics) de la Illa de Mallorca, els consums mitjans dels turistes són sempre molt
superiors als consums mitjans dels residents, quasi 3,5 vegades més aigua que un
resident i quasi quadruplica la despesa energètica.
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En  relació  a  mesures  d'estalvi  'aigua,  el  projecte  inclou  un  total  de  27
dependències  de  les  quals  7  albergaran banyeres i  la  resta plats  de dutxa.  El
document indica que l’edifici tindrà aljubs en edifici tècnic per a recollida d'aigües
pluvials  i  que es  contempla  la  recollida  de les  aigües  grises  per  al  seu ús  en
jardineria.  En  relació  a  mesures  d'optimització  de  l'aigua  es  considerarà  la
instal·lació de reductors de cabals en aixetes i dutxes, vàters de doble descàrrega
(3l / 6l), aixetes termostàtiques, a més de donar a conèixer la importància dels
recursos hídrics i  energètics amb la sensibilització i  conscienciació als clients o
hostes del lloc, així com al personal de servei.
En relació a la electricitat, el document indica que la finca utilitza el transformador
actual  que  té  una  potència  disponible  de  150  KW,  quantitat  suficient  per  al
funcionament de l'hotel que tindrà el 20% de potència obtinguda amb energies
alternatives,  en  aquest  cas  fotovoltaiques.  Per  altra  banda,  s'indica  que  el
subministrament es  realitza a través d'una xarxa de baixa tensió  aèria  que se
substituirà per una xarxa subterrània amb el traçat (plans 1 i 3 del projecte). 
Aquests tipus d’activitats demanden una quantitat d’energia elèctrica que afecta
al canvi climàtic. A les Illes Balears, les emissions de GEH (gas efecte hivernacle)
estan directament relacionades  amb el  consum energètic.  En efecte,  el  sector
energètic  és  el  responsable  de la  majoria  de les  emissions GEH,  amb un 91%
respecte el total. (Font: ESTRATÈGIA BALEAR DE CANVI CLIMÀTIC 2013-2020). 
El  document  indica  que  es  prendran  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  la
contaminació lumínica, dirigint els llums exteriors cap al sòl per a la il·luminació
de senderes i edificis. Totes les lluminàries funcionaran amb LEDS, aconseguint un
estalvi del 70% respecte a la il·luminació tradicional de llums incandescents o de
iode.  A  més es  recomana la  instal·lació  de plaques fotovoltaiques per a  l’auto
abastiment elèctric i la utilització d'il·luminació de baix consum energètic. 
Des del punt de vista paisatgístic, el document inclou un annex paisatgístic molt
escarit  i  superficial  en  el  qual  no  es  presenten  ni  l’estudi  de  visibilitat  ni
fotomuntatges  del  projecte.  S’identifica  el  paisatge  afectat  pel  projecte,  es
preveuen els  efectes  que el  seu desenvolupament  produirà  sobre  aquest  i  es
defineixen  les  mesures  protectores,  correctores  o  compensatòries  d'aquests
efectes, en cas que siguin necessàries. S’indiquen els principals efectes sobre el
paisatge,  que  són  mínims  segons  el  document:  tindran  lloc  durant  la  fase
d'execució, a causa de la presència d'infraestructures i maquinària, sorolls, etc. No
indiquen impactes  durant  el  funcionament  perquè diuen que les  seves  noves
infraestructures quedaran perfectament integrades en l'entorn i paisatge del lloc.
Es  presenten unes mínimes mesures protectores o correctores com retirar els
residus  d’obra,  restaurar  el  medi  i  que els  materials  utilitzats  per a  parets  de
maçoneria seran les pròpies de la zona.
La finalitat de l'estudi de visibilitat és determinar la visibilitat del projecte des dels
punts  d'observació  que  alberguin  potencials  observadors,  amb  la  finalitat  de
valorar  la  potencial  afecció  visual  del  projecte  sobre  el  territori.  Els  aspectes
visuals del territori es determinen en funció de l'anàlisi d'un aspecte fonamental:
càlcul  de  conques  visuals.  La  superposició  de  les  conques  visuals  i  els  punts
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d'observació existents a l'àrea d'influència visual mitjançant un model d’elevacions
permet determinar l'afecció visual del  projecte en el  seu conjunt.  El  document
només  indica  els  principals  punts  d'observació,  però  no  en  fa  cap  anàlisi  de
visibilitat.
El  projecte  presentat,  poc  definit,  tampoc  presenta  fotomuntatges.  Només  es
presenten els plànols del edificis, amb les alçades i les seccions. El PTI de Menorca
estableix,  al  punt  11  de  l’article  62,  la  Protecció  urbanística  del  patrimoni
paisatgístic,  que s’hauran d’establir  mesures específiques d'ordenació per a les
edificacions aïllades en el  medi  rural  i  per a  la  conservació  de les  ja  existents
segons  criteris  d'integració  paisatgística  i  manteniment  de  la  tipologia
constructiva tradicional. El document indica que el futur projecte de construcció
s'adaptarà,  mantindrà  i  respectarà  l'arquitectura  i  l'estructura  tradicional  de
l'edifici principal i el “bouer vell”, així com els detalls i tècniques constructives que
el  constitueixen;  quant  al  “bouer  nou”,  a  causa  del  seu  escàs  o  nul  valor
arquitectònic  la  llibertat  d'intervenció  serà  molt  major  en  tots  els  sentits,
recuperant-se  no  obstant  això  les  tècniques  tradicionals,  principalment  en  les
cobertes.  A  més,  es  disposa  d’un  informe  favorable  del  Servei  de  Patrimoni
Històric del Consell, raó per la qual es troba que és suficient.
L’EIA  presenta  tota  una  sèrie  de  mesures  preventives,  correctores  i
compensatòries  per  reduir,  eliminar  o  compensar  els  efectes  ambientals
significatius, entre les quals està la de transplantar a un altre lloc de la finca els
exemplars d'ullastre de diàmetre major de 15cm. 
El document indica en algunes de les mesures que «es procurarà realitzar-les» i
no queda del tot clar si s’aplicaran o no. 
Per  aquesta  raó,  s’indica  expressament  que  s’hauran  de  complir  les  mesures
proposades.  Es presenta també un programa de vigilància i seguiment ambiental
on s'estableixen les mesures i controls a realitzar. Com s’ha comentat el projecte
tècnic  és  mínim  i  no  es  presenten  les  partides  d’obra.  NO  es  presenten  les
partides per de les mesures i el seguiment ambiental, raó per la qual no es pot
garantir la seva aplicació. Només s’indica que el  pressupost del projecte és de
1.993.627 d’euros, raó per la qual i d’acord amb l’article 29 de la Llei 12/2016, de
17 d’agost,  d’avaluació  ambiental  de  les  Illes  Balears,  es  designarà  un auditor
ambiental.  S’haurà  de  realitzar  un  seguiment  estricte  del  compliment  de  les
mesures. 

Conclusions 

Per  tot  l’anterior,  es  proposa  formular  la  declaració  d’impacte  ambiental
FAVORABLE a la realització del projecte i estudi d'impacte ambiental per a la
conversió  d'habitatge  i  edificis  agrícoles  en  un  hotel  rural,  incloent
ampliació dels  mateixos i  construcció d’una piscina al  lloc de Sa Marjal
Nova.  Parcel·la  10  Polígon  14.  T.M.  de  Ciutadella,  S.L. atès  que
previsiblement no es produiran impactes adversos significatius sobre el medi
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ambient, si es compleixen TOTES les mesures proposades a l’EIA modificat i els
següents condicionants:

1. Obtenir l’autorització del Servei d’Aigües Subterrànies per a l'ús i el volum
d’aigua de pou per a l’activitat proposada

2. Introduir  els  canvis  proposats  a  la  modificació  del  EIA  al  projecte
constructiu, així com els condicionants establerts als informes del Servei de
Planificació  al  Medi  Natural  i  del  Servei  de  Protecció  Forestal  de  la  DG
d’Espais  Naturals  i  Biodiversitat   i  l’informe  de  Patrimoni  Històric  del
Consell

3. Demolir els edificis que preveu el projecte modificat
4. No envair en cap moment les zones vegetades, ni per a realitzar acopis de

material o vehicles, ni per gestionar els residus. En cap cas afectar a la zona
ZEPA, ni per realitzar acopis ni per gestionar residus.

5. Utilitzar maquinària adient i  adequada al camí existent per tal  de evitar
l'afecció a la vegetació, sobretot arbòria.

6. Restablir les zones utilitzades per a acopis de material o vehicles. Un cop
acabades  les  obres,  realitzar  un  correcte  desmantellament  de  les
instal·lacions  temporals  que  hi  hagin,  neteja  del  terreny  i  el
condicionament de les superfícies afectades.

7. Utilitzar materials i acabats de tipologia tradicional integrats amb l’entorn
aplicant,  si  s’escau,  les  condicions  d’integració  paisatgística  i  ambiental
proposades al Pla Territorial de Menorca. Folrar exteriorment les casetes
d'escomeses prefabricades amb acabats propis de la zona

8. En el cas que hi hagués paret seca en alguna part del recorregut, aquesta
es mantindrà i, si no fos possible, s'haurà de tornar a fer.

9. Incorporar  mesures  per  a  la  reducció  del  consum  d’aigua,  energia  i
generació  de  residus  (recollida  selectiva)  proposades  a  l’informe  i  la
instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l’auto abastiment elèctric  

10. Posar a  a l’abast   dels hostes opuscles  o fullets  informant sobre l’espai
natural en què es troben, indicant mesures per protegir-lo i minimitzar els
impactes  de  l’afluència  de  turistes  a  la  zona.  A  més  s’informarà  de  la
importància  de  disminuir  el  consum  d’aigua  i  llum  i  d’utilitzar  els
contenidors  de  residus  adients.  S’haurà  d’indicar  també  el  BOIB  de  la
publicació de la present DIA

11. Designar  un  auditor  ambiental  que  realitzi  un  seguiment  estricte  del
compliment del Pla de Vigilància Ambiental i de la present DIA

Es recomana:
✔ No asfaltar els  camins o les  zones comuns,  i  substituir-lo  per paviment

estabilitzat permeable amb àrids.
✔ Utilitzar xerojardineria i evitar la utilització de gespa.
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Es recorda que:
1. El  titular  haurà  de  presentar  davant  l’Administració  hidràulica  una

declaració responsable de la instal·lació del sistema de depuració, a la qual
s’ha d’adjuntar un document que n’acrediti l’adquisició, les característiques
tècniques,  el  rendiment  i  el  manteniment,  tal  com  s’estableix  al  Pla
Hidrològic de les Illes Balears (Reial decret 51/2019) 

2. L’aigua de consum humà ha de complir amb la normativa de Salut Pública.
3. Per a l’ús d’aigües regenerades s’haurà de complir amb el RD 1620/2007,

de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de
les aigües depurades.

4. No  es  pot  perdre  la  consideració  d’explotació  agrària  preferent  i  que
s’haurà  de  justificar  davant  de  l’administració  que  es  manté  l’activitat
agrària.

Tot i això, s’adverteix sobre el possible incompliment de normativa 
sectorial que consta a les al·legacions del GOB, en relació a la llei de 
turisme i de les Normes Transitòries, qüestions que varen provocar la 
possible inviabilitat jurídica advertida per la CMAIB i que no ha respost 
l’òrgan substantiu.
Aquesta proposta de Declaració d’impacte ambiental s’emet sense perjudici de 
les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions 
competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de 
l’autorització.

El  president  proposa  passar  el  punt  12  ja  que  el  senyor  Mateu  Martínez,
representant del Consell de Menorca, ha de partir cap a l’aeroport en breu.

12. CONVERSIÓ EN HOTEL RURAL AL LLOC BINIPATI NOU , PARC .60, POL 17, 
TM CIUTADELLA (137a/2017).

Surten les senyores Rotger i Rosende i el senyor Martino.

El  president dóna la paraula a la senyora Clara González,  que llegeix l’informe
tècnic, proposant afegir, com en el punt 6 de l’ordre del dia:

✗ Una  nova  recomanació:  «utilitzar  xerojardineria  i  evitar  la  utilització  de
gespa».

✗ Substituir  el  paràgraf  referent  al  subministrament  d’aigua  en  el  mateix
sentit que el que ha proposat el senyor Adrover.

✗ Afegir un nou recordatori a proposta de la senyora Moreno. 
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També proposa:
✔ A  la  pàg.  5  de  l’informe  tècnic  afegir  «l’informe  és  favorable»  davant

«sempre que es compleixin les següents mesures».
✔ Eliminar el  condicionant 8 (veure pàg. 14 de l’informe tècnic):  «així  com

fomentar la  utilització  d’energies  renovables i  informar els  hostes de la
importància de minimitzar el consum i utilitzar els contenidors de residus
adients».

A continuació, el president sotmet a votació la proposta de l’informe tècnic amb 
les modificacions a dalt esmentades, la qual és acceptada per majoria, amb els 
vots a favor dels senyors Alorda, Fuster, Fanals, Vizcaíno, Pol,  Gual de Torrella, 
Martínez i Bofill, i les senyores Femenia, Moreno i García (11 vots). Vota en contra: 
senyora Ramis (1 vot).  

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

1.Informació del projecte: objecte, ubicació i descripció

L’objectiu del projecte és rehabilitar i ampliar les edificacions existents a la finca 
de Binipati nou, les cases principals del lloc i diversos edificis agrícoles per tal de 
convertir-los en un hotel rural de 23 habitacions. S’amplien edificis i se’n 
construeix un de nou on s'allotjaran el magatzem-taller, aljubs per a aigua potable
i reg, estació de bombament d’AFS, ACS i contraincendis, bugaderia, 
bescanviadors de AA, bomba i programadors del reg del jardí, captadors solars 
pera ACS, centralització elèctrica i telecomunicacions.
A més, es pretén construir dues piscines, una de 60 m² d'ús particular pels 
propietaris i una altra de 237,5 m², per a ús dels clients. Es preveu soterrar una 
línia elèctrica aèria existent i construir un aparcament amb 29 places i una més 
adaptada. La finca es troba en un àrea de sòl rústic protegit: Àrea d'Interès Agrari 
(AIA) i dins de Xarxa Natura 2000: ZEPA ES0000230 “Ampliació de La Vall”. 
S’afecten els APR’s d’erosió i incendis i té una contaminació d’aqüífers moderada. 

2. Tramitació

Atès que es va rebre l’expedient en data 24/08/17, el projecte es tramita per 
procediment d’impacte d’acord amb la llei estatal 21/2013 d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental i la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes 
Balears.  El projecte està inclòs a l’annex I, Grup 10.8 Projectes en espais naturals 
protegits, projectes d’urbanitzacions i d’instal·lacions hoteleres fora de les zones 
urbanes i construccions associades.

La documentació incorpora la Memòria agrícola en la qual s'indica que 
l'explotació de BINIPATI NOU S.R.M. es troba inscrita, com a explotació 
professional, en el Registre General d'Explotacions Agràries del Consell Insular de 
Menorca, amb el número 8152. Els seus terrenys s'exploten i s'explotaran 
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únicament per a la producció de farratge i cereal, per a la producció d'aliment de 
la cabanya ramadera d'altres explotacions.

D'altra banda, el propietari, promotor d'aquesta memòria, pretén realitzar una 
rehabilitació i ampliació d'algunes construccions ja existents en la finca BINIPATI 
NOU i es pretén el canvi d'ús d'alguns edificis, d'agrícola a residencial turístic. 
Aquest projecte pretén escometre l'adequació de l'edifici existent a l'ús residencial
modern, amb el compliment dels reglaments de seguretat en l'edificació i 
habitabilitat, així com iniciar el canvi d'ús en els edificis agrícoles que es troben 
pròxims a l'edificació principal. Es preveu un edifici tècnic de nova construcció, 
situat a l'oest de la finca on es podrà trobar l'emmagatzematge per a l'aigua 
potable i reg, estació de bombament, centralització elèctrica, etc. Aquest nou 
edifici tècnic, serà utilitzat tant com per a donar servei a les instal·lacions generals 
de la finca (quadre elèctric i potabilització d'aigua), com per al resguard i zona de 
treball de la maquinària agrícola. Els edificis agrícoles existents, són els que es van
usar per al bestiar boví de llet (inclou antiga sala de munyiment). Aquesta activitat 
va cessar fa anys, reconduint l'activitat agrària cap a una producció agrícola 
extensiva.

Actualment, només un dels edificis agrícoles existents es destina a magatzem de 
maquinària. Es tracta de l'edifici que era l'antiga bouera i que amb el projecte 
arquitectònic ser recupera i s'amplia com a edifici singular amb valors etnològics 
a posar en valor amb la seva conversió a turístic residencial. Per això, es planteja 
un nou edifici tècnic i agrícola, amb ús de magatzem de maquinària.

Per tant, en destinar-se els edificis agrícoles antics a ús residencial turístic, ja que 
són aptes a causa de la seva antiguitat, i en desenvolupar-se el projecte d'un nou 
edifici tècnic i agrícola ajustat a les estrictes necessitats de l'explotació, no 
s'afectarà la viabilitat de l'explotació agrícola que gestiona la finca BINIPATI NOU.

La memòria conclou que d'acord a la realitat actual i futura, es compleix i es 
complirà amb els requisits exigits per a una explotació agrícola professional, 
d'acord als preceptes de la llei 12/2014, de 16 de desembre, agrària de les Illes 
Balears.

Així mateix, el canvi d'ús a residencial de les edificacions que es pretén i les noves 
construccions no afecta a la viabilitat de l'explotació agrària, ja que en l'actualitat 
no s'utilitzen, en alguns casos perquè el seu ús no és necessari i en uns altres 
perquè es tracta d'edificis amb un estat de conservació deficient.
S’ha  de  tenir  en  compte  que  l’activitat  d’agroturisme/hotel  és  un  activitat
complementària i per tant, NO es pot perdre la consideració d’explotació agrària
preferent.

3. Elements ambientals significatius de l’entorn del projecte

Diagnòstic territorial
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Segons el PTI de Menorca el projecte s'ubica en s’ubica en Àrea d'Interès agrari. 
La finca es troba en un Àrea d'Interès Agrari (AIA), afectat per sòl protegit de 
Xarxa Natura 2000: ZEPA ES0000230 “Ampliació de La Vall”. S’afecten als APR’s 
d’erosió i incendis i té una contaminació d’aqüífers moderada. 
A més, la zona es troba afectada per risc d'inundació, risc d'erosió, risc baix 
d'incendi i de risc moderat de contaminació d'aqüífers.
En relació a la vulnerabilitat d’aqüífers mitjana, l'informe no és necessari atès 
l’article 2.2 del Decret llei 2/2016 de modificació del Decret llei 1/2016 de mesures 
urgents en matèria urbanística.

4. Resum del procés d’avaluació

Actuacions prèvies
El promotor no va sol·licitar la fase de consultes prèvies

Fase d’informació pública i de consultes
La segona Informació Pública per a la declaració d’interès general del projecte per
a la conversió d’habitatge i edificis agrícoles en un hotel rural, que inclou 
ampliació i construcció de piscines a la finca Binipati Nou polígon 17, parcel·la 60 
del TM de Ciutadella es va publicar el 15 de gener del 2019 al BOIB núm.7, 
projecte que està subjecte a avaluació d’impacte ambiental ordinària. 
Hi ha hagut una al·legació del Gob en la qual indiquen que la normativa vigent 
actual no empara algunes de les intervencions proposades:

 La transformació d’edificis posteriors a 1940 incompleix l’article 44 de la 
Llei de Turisme. Gran part dels actuals casals principals i també una part 
dels bouers, són ampliacions posteriors a aquesta data

 L’ampliació dels edificis que no es corresponen a l’habitatge principal 
contradiu la Norma Territorial Transitòria.

 La construcció d’un nou edifici anomenat «tècnic» no té cobertura legal.
Ni la documentació presentada pel promotor ni l’òrgan substantiu contesta 
directament l'al·legació del GOB. Atès que es fa menció a l’incompliment de la llei 
de turisme i de les NNTT, en data 20/06/19 la CMAIB envia al Consell de Menorca 
una possible inviabilitat jurídica que, en data de realització del present informe, 
no s’ha contestat. Segons l'article 18.5 de la Llei 12/2016 d'avaluació ambiental, si 
transcorregut un mes des de la comunicació de la inviabilitat l'òrgan substantiu 
no ha informat, es continuarà la tramitació ambiental sense perjudici d'advertir 
aquesta circumstància en l'informe o en la DIA.
Durant al IP han estat consultades les següents administracions:
5. Ajuntament de Ciutadella
6. Servei d’Estudis i Planificació de la DG de Recursos Hídrics 
7. Servei de Planificació al Medi Natural, Servei de Protecció d’Espècies i Servei

Gestió Forestal i Protecció del Sòl de la DG d’Espais Naturals i Biodiversitat
de la DG de Medi Natural
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8. Departament  de  Patrimoni,  Departament  de  Promoció  Turística,
Departament d’Ordenació Turística, Departament de Medi Ambient (Servei
d’Agricultura) del Consell Insular de Menorca

S’han rebut els següents informes:
 Informe  del  Servei  de  Planificació  al  Medi  Natural (21/1/19)  informa

favorablement les modificacions del projecte i de l’EIA atès que:
a. les modificacions introduïdes permetran reduir les afeccions que es 

puguin produir tant en els hàbitats com a les espècies d’interès 
comunitari del lloc

b. el nou EIA ha incorporat, com a mesures, alguns dels condicionants 
especificats a l’informe del 8 de febrer de 2018

c. segons les dades del servei de protecció d’espècies a menys de 500 m de
la zona on es volen executar les obres hi nidifiquen dues parelles de milà
(Milvus milvus)  i una de soter (Aquila pennata)

d. El pla de recuperació del milà estableix que entre els mesos de febrer i 
juny s’ha d’assegurar la tranquil·litat dels nius en un radi de 500 m

e. L’informe és favorable sempre que es compleixin les mesures 
correctores i protectores incloses a l’EIA, i els condicionants d’aquest 
informe, es pot assegurar que aquest projecte, tenint en compte les 
modificacions introduïdes, no causarà perjudici a la integritat de la ZEPA 
ES 0000230 Ampliació de la Vall.

L’informe és favorable sempre que es compleixin les següents mesures:
1. Es complesquin les mesures protectores i correctores incloses a l'EIA
2. No s'executin les obres entre els mesos de febrer i agost 
3. Es mantingui  l'activitat agrícola i ramadera a la finca
4. Durant la fase de funcionament de l'hotel, es minimitzi la producció de 

renous, evitant en particular l'amplificació de sons amb altaveus o 
aparells similars, de manera que l'entorn rural de l'hotel es mantingui 
com a zona de silenci 

 Informe del Servei de Protecció d'Espècies (14/01/19) informa favorablement
la  versió  modificada  del  projecte  amb  la  recomanació  de  que  abans  de
l'entrada de la maquinària pesada es faci una revisió de la zona, retirant els
exemplars  de  la  tortuga mediterrània  (Testudo Hermanni) que pugui  haver,
dipositant-los  en  una  parcel·la  propera  amb  les  mateixes  característiques
ecològiques

 Informe  del  Servei  de  Patrimoni  Històric,  de  15/1/19,  que  recomana
informar favorablement la declaració d'interès general amb la prescripció que
les noves portes de la façana nord del bouer tinguin les dimensions mínimes
per tal de procurar la màxima conservació de la paret seca i el predomini del
massís.  El  projecte  ha  obtingut,  en  data  21/1/19,  informe  favorable  del
Departament de Cultura i Educació  del Consell de Menorca per a la  declaració
d'interès general per a la  conversió d’habitatge i edificis agrícoles en un hotel
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rural incloent ampliació i construcció de piscines en el lloc de Binipati Nou de
Ciutadella amb la prescripció esmentada.

Avaluació d’impacte ambiental

En la segona Informació Pública del projecte es presenta un EIA elaborat per
un avaluador diferent al presentat en primera instància.

Alternatives
S'indiquen  3  alternatives  i  tot  i  que  no  es  fa  una  anàlisi  multicriteri  per  a
cadascuna d'elles,  es detallen les característiques i  es justifica des del punt de
vista ambiental, l’escollida finalment. En relació a l'alternativa 0 només es comenta
que seria la menys impactant des del punt de vista ambiental. 
La primera alternativa és la que es presenta al projecte adjunt. Es caracteritza per
la  situació  de  l'aparcament  entre  l'edifici  principal  (el  que  anirà  destinat  a  10
habitacions) i una franja catalogada com a zona verda i enjardinada, però amb
presència de pi blanc i ullastre.
D'altra banda, destaca l'obertura de nous camins i  vials d'accés a les diferents
instal·lacions  turístiques,  que  envolten  pràcticament  tot  el  complex  turístic.
Especialment  s'accentua  el  nou  camí  que  connecta  l'edifici  tècnic  amb l'edifici
principal de la finca.
L’alternativa  2  proposa  canvis  al  projecte.  D'una  banda  es  canvia  d'ubicació
l'aparcament (es localitzaria a l'esquerra del camí d'accés a la finca). Amb aquest
canvi, se situaria més pròxim a l'actual bouera, és a dir, l'edifici que projecta 9
habitacions, a més d'optimitzar la connexió amb les diferents edificacions.
D'altra  banda,  s'evita  l’afecció  a  la  parcel·la  de  les  “eres”,  preservant  així  els
elements patrimonials i culturals de la finca típics del paisatge menorquí, a més
de protegir una petita zona enjardinada.
També s’aprofiten els camins o vials ja existents en el traçat de la pròpia finca
sense  fer  una  circumval·lació  tan  pronunciada  i  evitant  d'aquesta  manera
l'impacte tant visual  sobre el medi físic i el biòtic.
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La  localització  dels  captadors  solars  es  desplacen  lleugerament  respecte  a  la
proposta del projecte, evitant malmetre els exemplars d'ullastre i la paret seca.

Finalment el projecte indica que la millor opció des del punt de vista ambiental és
la  segona  atès  que  la  primera  té  més  impactes  sobre  el  medi.  Destaquen  el
següents aspectes:

1. Optimització,  unificació  i  concentració  de  les  instal·lacions  evitant  la
dispersió de l'entorn..

2. Ubicació  idònia  dels  edificis  en  relació  a  implantació,  activitat  i  menor
impacte visual.

3. Màxim aprofitament dels camins i vials ja existents per a la connexió amb
les diferents edificacions.

4. Òptima ubicació orogràfica per a aprofitament d'aigües pluvials.
5. Conservació  i  preservació  d'elements  etnològics  típics  de  l'arquitectura

rural i patrimonial de l'illa (tancs d’era).
6. Menor pressió sobre el medi natural de la zona.
7. No afecta a l'hàbitat d'interès comunitari 9540 –pinedes mediterrànies.

Principals impactes de l’alternativa escollida i la seva correcció
La  pèrdua  de  camp  i  activitat  agrària  que  s’està  produint  a  l’illa  per  la  gran
quantitat  de  conversions  d’edificis  agrícoles  a  hotels  i  agroturismes  implica
evidents  impactes  sobre  el  medi  ambient,  sobre  la  fauna i  la  flora  i  sobre  la
suficiència  hídrica,  energètica  i  de  sanejament  de  l’illa.  El  fet  de  construir
edificacions i hotels en aquestes zones rurals contribueix sens dubte a que es
produeixi  un  augment  de  trànsit  de  persones  i  vehicles,  augment  de  renous,
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augment per contaminació per residus, etc. que, amb el temps, comporta que les
zones naturals es vagin degradant i antropitzant. 
El  manteniment  del  mosaic  agroforestal  en  tot  l'àmbit  de  la  ZEPA  permet  la
presència  d'importants  poblacions  d'espècies  d'aus  protegides  i/o  d'interès
comunitari que necessiten espais oberts per alimentar-se intercalats amb zones
forestals suficientment madures i ben conservades on nidificar. Per aquesta raó
és fonamental el manteniment de l'activitat agroramadera. 
El  document  presenta  una  descripció  i  valoració  dels  impactes,  així  com  la
metodologia  utilitzada.  S'analitzen  les  accions  derivades  del  projecte  i  les
repercussions ambientals, que seran objecte d'anàlisi i avaluació d'impacte. Les
accions es divideixen segons els factors que afecten, i es diferencien segons la
fase d'execució i d'explotació, o bé segons l'efecte directe o indirecte. Es presenta
un arbre de factors ambientals, on es relacionen les accions per mitjà d'un arbre
d'accions  i  una  caracterització  de  les  principals  accions  identificades  en  el
projecte.  S'enumeren  totes  les  possibles  accions  que  podrien  afectar  el  medi
ambient  tenint  en compte els  factors  abiòtics,  biòtics  i  els  socioeconòmics i  si
aquests són afectats de manera directa o indirecta. 
Durant  la  fase  de   construcció  i  funcionament  de  les  instal·lacions  es  poden
produir diversos impactes: destrucció de la vegetació per les obres de preparació
del  terreny,  desaparició  d'espècies  o  comunitats  animals  a  la  zona  per  la
degradació o destrucció de l'hàbitat, renous que molestin a la fauna, alteració de
BIC’s  o  jaciments  arqueològics  o  uns  altres  d'interès  etnològic,  disminució  i/o
pèrdua del valor naturalístic i/o paisatgístic de la zona, ocupació i degradació del
sòl i  la  generació de residus durant l’obra i  durant el  funcionament. També hi
haurà,  evidentment,  l'alteració  del  paisatge,  tant  durant  les  obres  com
posteriorment amb els nous habitatges construïts.
A  continuació  s’analitzen  els  impactes  i  es  proposen  mesures  que  s’hauran
d’incloure al EIA/PVA del Projecte Constructiu (PC).
En relació als impactes sobre l'atmosfera durant la fase de construcció i els renous
generats  durant  les  obres,  es  tenen  en  compte  i  s'aplicaran  mesures  per  a
minimitzar-les, com regs de camins i zona d'obres i control de la velocitat de la
maquinària, i supervisió del correcte estat de manteniment de la maquinària. 
En relació als renous, el document indica que durant aquesta fase es preveu una
afecció a la fauna a causa d'una possible alteració i molèstia, majoritàriament a
causa de l'augment dels nivells sonors en la zona produïts per la maquinària, la
qual  cosa  pot  implicar  que  la  fauna  es  desplaci  del  lloc  a  altres  zones  més
tranquil·les.  Destaquen  que  la  zona  on  es  duran  a  terme  les  obres  està
relativament pròxima a la finca de Binipati Vell, a uns 220m de Binipati Nou i a uns
400m de la Trinitat.  Es respectarà al  màxim els horaris  de treball  en la finca i
s'extremaran les precaucions per a disminuir les possibles molèsties que puguin
ocasionar-se.
Durant la fase de funcionament, sobretot en temporada alta, el trànsit de cotxes
farà  augmentar  també  les  emissions  a  l'atmosfera.  A  més,  durant  el
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funcionament,  es  produiran renous,  que el  document  no  troba rellevant.  A  la
força es produirà un augment del renou pel trànsit de persones, per les activitats
que es faran ,etc. Atesa l’especial zona on es troba, es recomana mantenir uns
nivells de so correctes. 
En relació a això, s’haurà d’aplicar el que indica l’informe del Servei de Planificació,
«durant la fase de funcionament de l'hotel es minimitzi la producció de renous,
evitant en particular l'amplificació de sons amb altaveus o aparells similars,  de
manera que l'entorn rural de l'hotel es mantingui com a zona de silenci»
En relació als  residus, durant la  fase de construcció del  projecte es generaran
residus de demolició i  construcció (RCDs),  plàstics,  tubs, restes de cartons, etc.
S’haurà d’indicar al PC que els residus de construcció i  demolició (RCD) i  inerts
s’hauran de separar en origen, a peu d’obra, fent una separació dels residus en
diferents contenidors per tal que no es mesclin amb altres materials que poden
dificultar  el  seu  aprofitament  posterior,  fent  especial  esment  als  residus  amb
amiant  i  la  seva  especial  gestió.  Es  recorda  que  si  tracten  residus  perillosos
l’empresa haurà d’estar inscrita al registre corresponent.
Durant la fase de funcionament, es generaran residus propis de l'activitat. Sens
dubte,  el  fet  d'augmentar  el  trànsit  de  persones  farà  que  es  generi  molta
quantitat  de residus que,  si  no es gestionen de forma correcta, poden acabar
contaminant la zona. Al PC s’hauran d’indicar clarament les mesures considerades
per  a  la  minimització,  reducció  i  recollida  selectiva  del  residus  procedents  de
l’activitat  hotelera  i  de l’activitat  agrícola,  durant  la  fase d’obres i  d’explotació.
S'haurà de preveure la situació i quantitat de contenidors necessaris, mantenint-
los en perfecte estat. 
És  de  vital  importància  gestionar  de  manera  correcta  i  selectiva  els  residus,
conscienciant  tant els  treballadors com els clients  de l'hotel  per a mantenir  la
naturalitat de la zona. Per aquesta raó es recomana que els treballadors tinguin
una mínima formació sobre la importància de gestionar correctament els residus.
En relació als camins, a les instal·lacions s’accedeix pel camí rural municipal Camí
de la Trinitat o Camí de Binipati,  km 4,9 des de Ciutadella. No es faran camins
nous,  si  no  que s'aprofitaran  els  existents  i  només  es  realitzaran  passos  pels
vianants  per a la comunicació amb els diferents edificis i instal·lacions. 
El transport dels diferents materials fins a l'obra es durà a terme pel vial existent
que dóna accés a la finca i en la pròpia finca, de manera que no serà necessari
crear  vies  alternatives.  Els  possibles  abocaments  accidentals  derivats  de  la
maquinària  es  tractaran  ràpidament,  enretirant-lo  i  gestionant-lo  segons  la
normativa vigent. 
La major part de les  terres extretes s'utilitzaran de nou per a tornar a cobrir la
rasa una vegada s'hagin instal·lat les canonades o tubs dels diferents serveis. Amb
la  reutilització  d'aquestes  terres  es  redueix  l'excedent  i  no  es  canvien
completament  les  característiques  del  subsòl.  En  cas  d'existir  excedent  de
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material d'excavació després de la seva reutilització, serà gestionat com a residu
inert segons normativa a través d'una empresa autoritzada.
El  projecte  preveu  rehabilitar  i  ampliar  les  edificacions  existents  a  la  finca  de
Binipati. S’amplien edificis i se’n construeix un de nou on s'allotjaran el magatzem-
taller,  aljubs  per  a  aigua  potable  i  reg,  estació  de  bombament  d’AFS,  ACS  i
contraincendis, bugaderia, bescanviadors d’AA, bomba i programadors del reg del
jardí,  captadors solars per a ACS, centralització elèctrica i  telecomunicacions. A
més,  es  pretén  construir  dues  piscines,  una  de  60  m²  d'ús  particular  per  els
propietaris i una altra de 237,5 m² per a ús dels clients. Es preveu soterrar una
línia elèctrica aèria existent i construir un aparcament amb 29 places i una més
adaptada. 
No s’ha avaluat l’impacte de l'ocupació del terreny, sobretot en relació a l’ocupació
dels edificis, necessitat de dimensions de les piscines i de l’aparcament. En relació
a  la  pèrdua  de  sòl,  el  document  indica  que  la  conseqüència  més  directa  de
l'execució d'un projecte és l'ocupació del mateix i  la pèrdua o disminució de la
seva potencialitat  d'ús  agrari.  Es  recomana  no asfaltar  els  camins o les  zones
comuns, i substituir-lo per paviment estabilitzat permeable amb àrids.
En relació a la flora, el document indica que opta per l'alternativa 2, perquè no es
preveu que es pugui produir un impacte negatiu sobre la mateixa així com sobre
les zones boscoses pròximes de pinedes mediterrànies. Solament un exemplar
d'ullastre es veuria afectat amb l'ampliació de la bovera, per la qual cosa serà
trasplantat i preservat en un altre lloc de la pròpia finca, segons criteri del director
ambiental d'obra.
La  zona  en  la  qual  el  projecte  planeja  les  piscines  i  el  solàrium és  una  zona
dedicada a cultius de secà, per la qual cosa no afecta a cap espècie protegida ni
hàbitat d'interès comunitari. També es contemplen les mateixes característiques
biòtiques  en  la  ubicació  de  l'edifici  tècnic.  La  franja  en  la  qual  es  pretén  la
projecció de l'aparcament tampoc presenta cap afecció sobre la vegetació natural.
Optant per l'alternativa 2, més recomanable i òptima per al desenvolupament del
projecte,  tant  la  vegetació  natural,  com  l'hàbitat  d'interès  comunitari  9540  –
pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), NO es veurien afectats.
En relació a la fauna, el document indica que durant les obres es produiran 
molèsties pel renou i la pols, però que s'aplicaran mesures per minimitzar-les. 
Durant aquesta fase es preveu una afecció a la fauna a causa d'una possible 
alteració i molèstia, majoritàriament a causa de l'augment dels nivells sonors en la
zona produïts per la maquinària, la qual cosa pot implicar que la fauna, 
bàsicament micromamífers, es desplaci del lloc a altres zones més tranquil·les.
Durant les obres també es pot produir una disminució de la superfície de biòtops 
per eliminació directa de l'hàbitat per la preparació del terreny, ja que es retira el 
sòl i la vegetació, la qual dóna refugi a rèptils i micromamífers i també serveix 
d'aliment a diverses espècies d'ocells majoritàriament. L'ocupació directa del 
territori durant la fase de construcció (per presència de maquinària i operaris), 
també està present en aquest impacte, encara que sigui de forma temporal. Les 
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espècies protegides que es poden veure afectades per la implementació del 
projecte són Testudo hermanni i Milanes (Milvus milvus). Es vigilarà la zona i es 
reubicaran fora els exemplars de Testudo hermanii que hi pugui haver a la zona. 
Durant el funcionament no s'indiquen impactes significatius sobre aquests. En 
relació a les rapinyaires, el document no indica cap afecció, però l'informe de 
Xarxa Natura sí que en preveu. Segons les dades del servei de protecció 
d’espècies a menys de 500 m de la zona on es volen executar les obres hi 
nidifiquen dues parelles de milà (Milvus milvus)  i una de soter (Aquila pennata), 
raó per la qual s'hauran de complir les mesures establertes.
En relació als espais naturals protegits, atesa la proximitat i facilitat d’accés a 
aquestes àrees de protecció, és molt possible que l'augment d'afluència de 
persones esdevengui un impacte sobre aquests espais, o que la il·luminació o els 
renous provocats per les activitats de l’hotel afectin a les espècies que les habiten.
Per aquesta raó els hotels hauran de aplicar mesures de control del renou i de la 
intensitat de llum. S’haurà de posar a a l’abast  dels hostes, opuscles o fullets 
informant sobre els espais naturals que es troben a la vora, indicant mesures per 
protegir-lo i minimitzar els impactes de la afluència de turistes a la zona. En 
relació als impactes sobre les aus, atès que la zona és ZEPA, el Servei de 
Planificació ha realitzat els informes i ha proposat les mesures adients, que 
s'hauran d’incloure al EIA/PVA del PC.
Les  instal·lacions  turístiques  (hotels,  agroturismes,  etc)  requereixen  d’un
important volum de consum d’aigua i electricitat. Els turistes generen un consum
molt  més elevat  d’aigua,  electricitat  i  sanejament que els  residents.  En efecte,
segons  un  estudi  realitzat  dins  el  marc  del  PIAT  (Pla  d'intervenció  d’Àmbits
Turístics) de l’Illa de Mallorca, els consums mitjans dels turistes són sempre molt
superiors als consums mitjans dels residents, quasi 3,5 vegades més aigua que un
resident i quasi quadruplica la despesa energètica. Per aquesta raó s’han d’aplicar
mesures per minimitzar el  consum d’aigua en l’activitat  hotelera i  en l’activitat
agrícola
El document informa que el subministrament d’aigua es realitza a través  del pou
existent.  A  la  memòria  agronòmica  indica  que  segons  informació  rebuda  del
departament de serveis d'aigües subterrànies de la “Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca” , en data de 26 d'octubre 2001 es va realitzar una sol·licitud
d'inclusió en el catàleg d'aigua privades del pou existents la qual encara no s'ha
resolt, pendent de catalogar. (cat_8664). S’ha de tenir en compte que si es demana
un canvi d'ús i  volum, diferents als de l’expedient de catalogació, es perden el
drets d'aigües privades i es passa a concessió, aplicat-se  la normativa vigent (Pla
Hidrològic  de  les  IB,  RD 51/2019).  En aquesta  normativa  les  diferents  masses
d'aigua estan catalogades, indicant el seu estat quantitatiu. Si la massa d'aigua, la
de Ciutadella en aquest cas, està en mal estat quantitatiu es possible que no es
pugui autoritzar nous pous o nous usos/volums.
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Amb l’objectiu de garantir la suficiència d’aigua, s’haurà̀ d’obtenir l’autorització del
Servei d’Aigües Subterrànies per a l'ús i el volum d’aigua de pou per a l’activitat
proposada.
Per altra banda, l'aigua de consum humà ha de complir amb la normativa de Salut
Pública, concretament amb el RD 140/2003, de 7 de febrer, per la qual es estableix
els  criteris  sanitaris  de  la  qualitat  de  l'aigua  de  consum  humà,  i  del  Decret
53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà
de les Illes Balears. En relació a l’aigua de reg, per a utilitzar l’efluent de sortida de
les depuradores s'haurà de tenir l'autorització de la DG de Recursos Hídrics.
En  relació  al  sanejament,  atès  que  no  es  disposa  de  clavegueram  públic  es
disposarà d'una depuradora d'aigües residuals pel mètode d'oxidació total  i  la
utilització de l'aigua depurada per al reg de farratges per a alimentació animal. Els
fangs en excés hauran de ser evacuats del sistema amb regularitat. 
Es recorda que s’haurà de donar compliment al Pla Hidrològic de les Illes Balears
(Reial  decret  51/2019)  en  relació  a  que  el  titular  haurà  de  presentar  davant
l’Administració hidràulica una declaració responsable de la instal·lació del sistema
de depuració, a la qual s’ha d’adjuntar un document que n’acrediti l’adquisició, les
característiques tècniques, el rendiment i el manteniment.
Les actuacions projectades han de minimitzar al màxim l’impacte sobre el canvi
climàtic,  raó  per  la  qual  s’hauran  de  proposar  mesures  en  relació  al  que
determina  l’article  35.c  de  la  Llei  21/2013,  de  21  de  desembre,  d’avaluació
ambiental, ja sigui en matèria de reducció de consum energètic, disminució de la
petjada ecològica, utilització d’energies renovables per part de les instal·lacions i/
o maquinària. 
El  document  indica  que  l’edifici  tindrà  aljubs  en  edifici  tècnic  per  a  recollida
d'aigües pluvials i que es contempla la recollida de les aigües grises per al seu ús
en jardineria.  En relació  a  mesures d'optimització  de l'aigua es considerarà  la
instal·lació de reductors de cabals en aixetes i dutxes, vàters de doble descàrrega
(3l / 6l), aixetes termostàtiques, a més de donar a conèixer la importància dels
recursos hídrics i  energètics amb la sensibilització i  conscienciació als clients o
hostes del lloc, així com al personal de servei.
En  relació  a  la  electricitat,  el  promotor  és  client  de  la  companyia  de
subministrament elèctric ENDESA a través de la ET núm. 20.132 Binipati; s'adjunta
un rebut  de  subministrament  elèctric.  El  subministrament  es  realitza  a  través
d'una xarxa de baixa tensió subterrània.
Aquests tipus d’activitats demanden una quantitat d’energia elèctrica que afecta
al canvi climàtic. A les Illes Balears, les emissions de GEH (gas efecte hivernacle)
estan directament relacionades  amb el  consum energètic.  En efecte,  el  sector
energètic  és  el  responsable  de la  majoria  de les  emissions GEH,  amb un 91%
respecte el total. (Font: ESTRATÈGIA BALEAR DE CANVI CLIMÀTIC 2013-2020). 
El  document  indica  que  es  prendran  les  mesures  necessàries  per  a  evitar  la
contaminació lumínica, dirigint els llums exteriors cap al sòl per a la il·luminació
de senderes i edificis. Totes les lluminàries funcionaran amb LEDS, aconseguint un
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estalvi del 70% respecte a la il·luminació tradicional de llums incandescents o de
iode. A més, s'instal·laran “captadors solars” per ACS. S'entén que es refereix a la
instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques.  És  necessari  la  instal·lació  de  plaques
fotovoltaiques per a l’auto abastiment elèctric i la utilització d'il·luminació de baix
consum energètic. 
Des del punt de vista paisatgístic, el document inclou un annex paisatgístic molt
escarit  i  superficial  en  el  qual  no  es  presenten  ni  l’estudi  de  visibilitat  ni
fotomuntatges  del  projecte.  S’identifica  el  paisatge  afectat  pel  projecte,  es
preveuen els  efectes  que el  seu desenvolupament  produirà  sobre  aquest  i  es
defineixen  les  mesures  protectores,  correctores  o  compensatòries  d'aquests
efectes, en cas que siguin necessàries. S’indiquen els principals efectes sobre el
paisatge,  que  són  mínims  segons  el  document:  tindran  lloc  durant  la  fase
d'execució, a causa de la presència d'infraestructures i maquinària, sorolls, etc. No
indiquen impactes  durant  el  funcionament  perquè diuen que les  seves  noves
infraestructures quedaran perfectament integrades en l'entorn i paisatge del lloc.
Es  presenten unes mínimes mesures protectores o correctores com retirar els
residus  d’obra,  restaurar  el  medi  i  que els  materials  utilitzats  per a  parets  de
maçoneria seran les pròpies de la zona.
La finalitat de l'estudi de visibilitat és determinar la visibilitat del projecte des dels
punts  d'observació  que  alberguin  potencials  observadors,  amb  la  finalitat  de
valorar  la  potencial  afecció  visual  del  projecte  sobre  el  territori.  Els  aspectes
visuals del territori es determinen en funció de l'anàlisi d'un aspecte fonamental:
càlcul  de  conques  visuals.  La  superposició  de  les  conques  visuals  i  els  punts
d'observació existents a l'àrea d'influència visual mitjançant un model d’elevacions
permet determinar l'afecció visual del  projecte en el  seu conjunt.  El  document
només  indica  els  principals  punts  d'observació,  però  no  en  fa  cap  anàlisi  de
visibilitat.
El  projecte  presentat,  poc  definit,  tampoc  presenta  fotomuntatges.  Només  es
presenten els plànols del edificis, amb les alçades i les seccions. El PTI de Menorca
estableix,  al  punt  11  de  l’article  62,  la  Protecció  urbanística  del  patrimoni
paisatgístic,  que s’hauran d’establir  mesures específiques d'ordenació per a les
edificacions aïllades en el  medi  rural  i  per a  la  conservació  de les  ja  existents
segons  criteris  d'integració  paisatgística  i  manteniment  de  la  tipologia
constructiva tradicional. El document indica que es respecta i conserva la tipologia
dels edificis, adaptant les ampliacions a la seva tipologia i sistema constructiu.. A
més,  es  disposa  d’un  informe  favorable  del  Servei  de  Patrimoni  Històric  del
Consell, raó per la qual es considera que és suficient.
L’EIA  presenta  tota  una  sèrie  de  mesures  preventives,  correctores  i
compensatòries  per  reduir,  eliminar  o  compensar  els  efectes  ambientals
significatius, entre les quals està la de trasplantar els exemplars d'Olea europea,
susceptibles a la zona del bouer, amb la finalitat d'afavorir el desenvolupament i
interès de conservació d'aquests hàbitats.
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El document indica en algunes de les mesures que «es procurarà realitzar-les» i
no queda del tot clar si s’aplicaran o no. Per aquesta raó, s’indica expressament
que  s’hauran  de  complir  les  mesures  proposades.  Es  presenta  també  un
programa  de  vigilància  i  seguiment  ambiental  on  s'estableixen  les  mesures  i
controls  a  realitzar.  Com  s’ha  comentat  el  projecte  tècnic  és  mínim  i  no  es
presenten les partides d’obra. NO es presenten les partides per de les mesures i el
seguiment ambiental, raó per la qual no es pot garantir la seva aplicació. Només
s’indica que el pressupost del projecte és de 1.127.002,00 d’euros, raó per la qual i
d’acord amb l’article 29 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de
les  Illes  Balears,  es  designarà  un  auditor  ambiental.  S’haurà  de  realitzar  un
seguiment estricte del compliment de les mesures. 

Conclusions 

Per  tot  l’anterior,  es  proposa  formular  la  declaració  d’impacte  ambiental
FAVORABLE a la realització del projecte i estudi d'impacte ambiental per a la
conversió  d'habitatge  i  edificis  agrícoles  en  un  hotel  rural,  que  inclou
ampliació  i  construcció de piscines  a la  finca Binipati  Nou.  Parcel·la  60
Polígon  17.  T.M.  de  Ciutadella atès  que  previsiblement  no  es  produiran
impactes adversos significatius sobre el medi ambient, si es compleixen TOTES
les mesures proposades a l’EIA modificat i els següents condicionants:

1. Obtenir l’autorització del Servei d’Aigües Subterrànies per a l'ús i el volum
d’aigua de pou per a l’activitat proposada. 

2. Introduir  els  canvis  proposats  a  la  modificació  del  EIA   així  com  els
condicionants  establerts  als  informes  del  Servei  de  Planificació  al  Medi
Natural i del Protecció d’Espècies de la DG d’Espais Naturals i Biodiversitat  i
l’informe de Patrimoni Històric del Consell al projecte constructiu i al Pla de
Vigilància Ambiental.

3. No envair en cap moment les zones vegetades, ni per a realitzar acopis de
material o vehicles, ni per gestionar els residus. 

4. Utilitzar maquinària adient i  adequada al camí existent per tal  de evitar
l'afecció a la vegetació, sobretot arbòria.

5. Restablir les zones utilitzades per a acopis de material o vehicles. Un cop
acabades  les  obres,  realitzar  un  correcte  desmantellament  de  les
instal·lacions  temporals  que  hi  hagin,  neteja  del  terreny  i  el
condicionament de les superfícies afectades.

6. Utilitzar materials i acabats de tipologia tradicional integrats amb l’entorn
aplicant,  si  s’escau,  les  condicions  d’integració  paisatgística  i  ambiental
proposades al Pla Territorial de Menorca. Folrar exteriorment les casetes
d'escomeses prefabricades amb acabats propis de la zona

7. En el cas que hi hagués paret seca en alguna part del recorregut, aquesta
es  mantindrà  i,  si  no  fos  possible,  s'haurà  de  tornar  a  fer.  S'haurà  de
complir la prescripció del Consell de Menorca en relació a que les noves
portes de la façana nord del bouer tindran les dimensions mínimes per tal
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de procurar  la  màxima conservació  de la  paret  seca i  el  predomini  del
massís. 

8. Incorporar  mesures  per  a  la  reducció  del  consum  d’aigua,  energia  i
generació de residus (recollida selectiva) proposades a la DIA.

9. Posar a  a l’abast   dels hostes opuscles  o fullets  informant sobre l’espai
natural en què es troben, indicant mesures per protegir-lo i minimitzar els
impactes  de  l’afluència  de  turistes  a  la  zona.  A  més  s’informarà  de  la
importància  de  disminuir  el  consum  d’aigua  i  llum  i  d’utilitzar  els
contenidors  de  residus  adients.  S’haurà  d’indicar  també  el  BOIB  de  la
publicació de la present DIA

10. Designar  un  auditor  ambiental  que  realitzi  un  seguiment  estricte  del
compliment del Pla de Vigilància Ambiental i de la DIA

Es recomana:
✔ No asfaltar els  camins o les  zones comuns,  i  substituir-lo  per paviment

estabilitzat permeable amb àrids.
✔ Utilitzar xerojardineria i evitar la utilització de gespa.

Es recorda que:
1. El  titular  haurà  de  presentar  davant  l’Administració  hidràulica  una

declaració responsable de la instal·lació del sistema de depuració, a la qual
s’ha d’adjuntar un document que n’acrediti l’adquisició, les característiques
tècniques,  el  rendiment  i  el  manteniment,  tal  com  s’estableix  al  Pla
Hidrològic de les Illes Balears (Reial decret 51/2019) 

2. L’aigua de consum humà ha de complir amb la normativa de Salut Pública.
3. Per a l’ús d’aigües regenerades s’haurà de complir amb el RD 1620/2007,

de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de
les aigües depurades.

4. No  es  pot  perdre  la  consideració  d’explotació  agrària  preferent  i  que
s’haurà  de  justificar  davant  de  l’administració  que  es  manté  l’activitat
agrària.

Tot i això, s’adverteix sobre el possible incompliment de normativa 
sectorial que consta a les al·legacions del GOB, en relació a la llei de 
turisme i de les Normes Transitòries, qüestions que varen provocar la 
possible inviabilitat jurídica advertida per la CMAIB i que no ha respost 
l’òrgan substantiu.
Aquesta proposta de Declaració d’impacte ambiental s’emet sense perjudici de 
les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions 
competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de 
l’autorització.
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Surten els senyors Vizcaíno i Martínez i el senyor Roca, avaluador ambiental dels 
projectes dels punts 5, 6 i 12.

7. PARC FOTOVOLTAIC SON MOIX, TM MANACOR (146a/2018).

Entra el senyor Quer, enginyer redactor del projecte. L’ajuntament de Manacor,
tot i estar convocat, no ha assistit. 

El president dóna la paraula a la senyora Clara González, que llegeix la proposta
del seu informe tècnic.

A continuació, el president sotmet a votació la proposta que és acceptada per 
majoria, amb els vots a favor dels senyors Alorda, Fuster, Fanals, Pol,  Gual de 
Torrella  i Bofill, i les senyores Femenia, Moreno i García (9 vots). Abstenció la 
senyora Ramis (1 vot).

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica en sòl rústic de tipus C l'ocupació de la qual
és inferior a 4 hectàrees, 34.347 m2 en sòl rústic comú, i s’ubica en una parcel·la
en zona de aptitud alta i una petita part mitja, raó per la qual es troba inclosa al
grup 3. Energia, apartat 12) Instal·lacions per a la producció d’energia elèctrica a
partir de l’energia solar, incloses les esteses de connexió a la xarxa següents:

 Instal·lacions amb una ocupació total de més de 4 ha situades en sòl rústic
a  les  zones  d’aptitud  alta  del  PDS  d’energia,  excepte  les  que  estiguin
situades en qualsevol tipus de coberta.

 Instal·lacions amb una ocupació total de més d’1 ha situades en sòl rústic
fora de les zones d’aptitud alta del PDS d’energia, excepte les que estiguin
situades en qualsevol tipus de coberta.  

 Instal·lacions amb una ocupació total  de més de 1.000 m2 que estiguin
situades en sòl rústic protegit.

Segons el projecte, és necessària la Utilitat Pública sense necessitat de declaració
d’Interès General. Amb tot, i d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 12/2016, aquest
projecte es tramita d’acord amb l’article 7.1 de la Llei 21/2013, de 9 desembre,
d’avaluació  ambiental,  raó per la  qual  el  projecte serà objecte d’una Avaluació
d’Impacte  Ambiental  Ordinària  i,  per  tant,  s'haurà  de  seguir  la  tramitació
ambiental establerta al títol II, capítol II, secció 1ª de l’esmentada Llei.

1. Informació del projecte: objecte, ubicació i descripció

L’objecte és la construcció d’un parc fotovoltaic amb una ocupació de 34.347 m² 
constituït per 12.672 panells solars de 300 Wp de potència unitària (potència 
instal·lada total  de 3.801,60 kWp), per 48 inversors de 66 kW cada un, 2 centres 
de transformació i CMM i per línies d’evacuació de 15 kV soterrades i connexió 
sobre la línia de distribució mitjançant torre de conversió aèria - soterrada.
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Tant el parc com el punt de connexió es trobaran sobre la parcel·la 58, polígon 25 
de Manacor. La superfície total de la parcel·la, que és llogada al propietari, és de 
76.953 m2 i l’ocupació de la parcel·la és de 34.347 m2, un 44,63%
El promotor del projecte és Good Wind Entertainment i l’òrgan substantiu la 
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i 
Mobilitat.
El sistema global es basa en la transformació del corrent continu generat pels 
panells solars, en corrent altern de la mateixa qualitat (tensió, freqüència,...) que 
la que circula per la xarxa comercial elèctrica (400 V). Aquesta transformació es 
realitza a través de l'inversor, element que té a més altres funcions: realitzar 
l’acoblament automàtic amb la xarxa i incorporar part de les proteccions 
requerides per la legislació vigent.
L'energia des dels inversors és enviada als transformadors BT/MT la funció dels 
quals és elevar la tensió de l'electricitat fins als 15.000 V per al seu transport fins al
punt de connexió amb la xarxa de distribució, propietat d'Endesa Distribució, on 
és íntegrament abocada a la xarxa. Les instal·lacions en mitja tensió proposades 
estaran formades pels següents elements:

 Línies de Mitja tensió d'interconnexió dels centres de transformació.
 Centre de maniobra i mesura fotovoltaic (CMM FV).
 Línia general d'interconnexió des dels centres de transformació fins al 

CMM FV en el Punt de connexió.
La ubicació dels equips sobre el terreny és la següent:

 Camp de panells solars fotovoltaics: Col·locació sobre estructures d'acer
galvanitzat i alumini sobre terreny.

 Inversors: situats cadascun sobre estructura al costat del seu conjunt de
strings

 Centres de transformació, en la zona central del parc solar.

 CMM FV: a la part  nord-oest de la finca, devora al  camí públic  per a
arribar al punt de connexió sobre la xarxa MT existent. 

 Centre de control: en la zona nord central parc, proper al CMM FV
Es tracta d'estructures formades per panells, realitzada mitjançant perfil d'acer 
galvanitzat, amb la geometria i les dimensions expressades als plànols. Les 
estructures que suporten els panells aixequen uns 2,8 m. L'ancoratge de les 
estructures al sòl serà mitjançant claus o cargols d'ancoratge, sense emprar 
formigó en cap cas. L'estructura estarà degudament sostinguda i ancorada, 
essent calculada per resistir les  càrregues de vent i neu. Les estructures tenen 
facilitat en el desmuntatge i desmantellament.
Es proposa un únic punt de connexió a 15.000 V, per al total de les instal·lacions
del parc, en la xarxa de Mitjana Tensió d'Endesa Distribució, sobre la línia de 
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mitjana tensió, situat en les coordenades aproximades UTM, Datum Datum 
ED50 X: 516.620, Y: 4.379.783 ( FUS 31). Per a això es realitzarà:

 Nou pal amb derivació, seccionador i conversió línia aeri-subterrània. 
(Situat en Polígon 25, Parcel·la 53).

 Tram de 3 4 metres de Línia de Mitjana Tensió enterrada en terra fins a ‐
camí asfaltat Ses Pedreres. Circulant íntegrament per polígon 25 parcel·la 
53.

 Tram de 158 m de Línia de Mitjana Tensió enterrada des de pal de 
conversió  aeri-subterràni fins a entrada a finca Polígon 25 parcel·la 58 a 
l'altura del Centre de Maniobra i Mesura (d'ara endavant CMM), situat en 
entrada de la parcel·la 58. A discórrer per camí asfaltat de Ses Pedreres, 
cedint aquest tram a Endesa Distribució.

 Tram de 3 4 metres de Línia de Mitjana Tensió enterrada en terra des de ‐
camí asfaltat Ses Pedreres fins a CMM. Circulant íntegrament per polígon 
25 parcel·la 58.

 Centre de Maniobra i Mesura situat a l'interior de la finca, Polígon 25, 
Parcel·la 58, al costat del camí existent en entrada de parcel·la. On se situa 
el seccionament de la línia, interruptor davantera, equip de proteccions 
comptatge, etc. (Situat íntegrament en Polígon 25, Parcel·la 58 en 
coordenades aproximades UTM ED50, X: 516.466, Y: 4.379.755, Fus 31).

 A partir del CMM, la línia serà privada de mitjana tensió enterrada.
La línia de MT es realitzarà soterrada, seguint els preceptes de RAT i d'Endesa 
Distribució. 

2. Elements ambientals significatius de l’entorn del projecte

Diagnòstic territorial
Segons el PTI de Mallorca el parc fotovoltaic s’ubica en AT Harmonització  (SRG). 
La parcel·la no està afectada per cap APR ni per cap espai natural protegit, només 
per vulnerabilitat d’aqüífers mitjana, l'informe del qual no és necessari atès 
l’article 2.2 del Decret llei 2/2016 de modificació del Decret llei 1/2016 de mesures 
urgents en matèria urbanística. 
D’acord a la classificació geogràfica d’instal·lacions fotovoltaiques del Pla Director 
Sectorial d’Energies Renovables de les Illes Balears (Decret 33/2015, de 15 de 
maig, BOIB núm. 73) es tracta d’una zona d’aptitud mitjana i alta, tractant-se d’una
instal·lació de tipus C l’ocupació de la qual és inferior a 4 hectàrees.

Diagnòstic ambiental
S’ha realitzat una caracterització de la zona, un inventari ambiental, on es descriu 
el medi físic (geologia, climatologia, hidrologia,sòls,flora i fauna, espais naturals, 
paisatge) i medi socioeconòmic.
En relació a la topografia, la zona es troba en un àrea amb pendents molt suaus, 
amb una lleugera inclinació ascendent cap el Sud-est. Això implica que els 
moviments de terres seran mínims.
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En relació a l’aigua, no es troben fonts ni sondejos en la parcel·la d'actuació. 
L'aqüífer presenta Vulnerabilitat moderada. A més, a la zona d'actuació no 
transcorren torrents i no s'identifica cap zona susceptible de sofrir inundacions de
manera natural.
En relació a la flora, el document informa de manera general dins l’àmbit d’estudi 
de diferents taques de vegetació existents al Bioatles o a la capa d’Hàbitats, però 
no indica exactament quina vegetació o peus arboris hi han dins la zona d’afecció.
Per la foto de l’Ideib del 2015 es pot veure que es tracta d’una parcel·la 
eminentment agrícola sense vegetació ni peus arboris. No hi ha afecció a flora 
protegida.
La fauna present a la zona d'actuació es determina a partir del Bioatles, però atès 
que la zona està molt devora del nucli de Manacor i està molt antropitzada, el 
document indica que no hi ha fauna d'interès. Les espècies que potencialment 
poden aparèixer a la zona d'estudi són les que es presenten a zones amb una 
forta pressió antròpica. 
En relació al patrimoni, el document no comenta res. S’ha consultat la capa de 
Patrimoni Històric de l’Ideib i no es troba cap element catalogat.
En relació als espais naturals presents, la zona no està afectada per cap espai de 
rellevància ambiental.

3. Resum del procés d’avaluació

Fase d’informació pública i de consultes

El 14 de juny de 2018 es va publicar en el BOIB núm. 73 la informació pública 
d’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i AIA del Parc fotovoltaic 
de Na Rectora. NO HI HA HAGUT AL·LEGACIONS. Durant la IP han estat 
consultades les següents administracions:
1. Serveis Jurídics del departament d'urbanisme del Consell de Mallorca
2. Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari de la DG de Medi Rural
3. Departament  de  Mobilitat,  Interior  i  Medi  Ambient  i  Departament  de

Territori del Consell de Mallorca 
4. Ajuntament de Manacor
5. GOB, Terraferida i Amics de la Terra
6. Endesa i Red Elèctrica d'Espanya
S’han rebut els següents informes:
 Informe favorable del Servei de Reforma i Desenvolupament Rural (24/7/18)

informa  favorablement  la  instal·lació  des  del  punt  de  vista  de
desenvolupament agrari tot indicant que la finca NO està inscrita al Registre
General d'Explotacions Agràries.

 Informe del departament de medi ambient de l'Ajuntament de Manacor de
data 12/7/18 que, en relació al  projecte i  a l'estudi d'impacte ambiental,  el
següent:
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1. La zona d'aplec de materials durant la fase d'obres s'ha de recular  
respecte a la parcel·la adjacent (costat oest) un mínim de 10 metres, o bé 
reduir la zona d'aplec i limitar-la a la zona sud-oest de la parcel·la de forma
que quedi allunyada de l'habitatge un mínim de 10 m

2. Per constituir una veritable barrera vegetal l'alçada mínima dels arbres ha 
de ser de 2 m en el moment de la plantació i el calibre recomanant és de 
16-18 cm de diàmetre. Quant a les espècies a plantar, es considera 
adequat plantejar espècies agrícoles com l'ullastre o el garrover, 
recomanant-se no mesclar-ho amb espècies forestals com el pi. En tot cas 
el projecte i l'EIA ha de preveure el rec periòdic dels arbres.

3. L'EIA ha d'incloure la identificació, quantificació i valoració dels impactes 
per a cadascuna de les alternatives tal i com  s'especifica al punt 4 de 
l'annex VI de la Llei 21/13 d'avaluació ambiental

4. L'EIA i el projecte han d'incloure l'especificació del pressupost 
corresponent a la vigilància i seguiment ambiental en les fases d'obra i 
explotació, així com prescriu el punt 7 de l'annex VI del a Llei 21/13 
d'avaluació ambiental.

5. El Pla de Vigilància Ambiental  ha d'incloure la definició d'uns indicadors 
clars i específics per fer el seguiment objectiu i documentat. En el cas de la
implantació de la barrera vegetal, s'ha de seguir el % d'individus morts, 
preveure la seva restitució, controlar el sistema de reg i mesurar l'eficàcia 
de les espècies plantades

En relació a aquest informe, el document indica que:
1. S'ha dut a terme la corresponent modificació en l'Estudi d'Impacte 

Ambiental (EIA), elaborant el corresponent pla inclòs a l'annex 6
2. A l'annex 5 de l’EIA (apartats 2.3 i 2.4) es detalla i pressupostada el disseny 

de la nova pantalla vegetal perimetral, d'acord amb els criteris 
especificats. Així mateix, en l'apartat 8 de l’EIA es descriu la corresponent 
mesura correctora sobre la base del nou disseny de la pantalla, 
circumstància que es repeteix en l'annex 4 (apartat 4).

3. En l'apartat 5 de l’EIA s'inclou l'estudi d'alternatives ampliat.
4. En l'apartat 9 de l’EIA s'inclou el pressupost per al Pla de Vigilància 

Ambiental en les seves 3 fases. Així mateix s'inclou el control del sistema 
de reg i el control de marres en la pantalla vegetal instal·lada, preveient la 
restitució de cadascuna d'elles.

 Informe de l'arquitecta de l'Ajuntament de Manacor de data 20/9/18 que, en 
relació al projecte i a l'estudi d'impacte ambiental, el següent:
1. Es proposa un tancament de malla metàl·lica. Al respecte cal tenir en 

compte el que determina l'annex al capítol XXX de les NNSS de Manacor, 
article 260 punt 3, quan a normes de tancament de finques: en el cas dels 
tancaments de fil de ferro o reixa han de tenir una alçada màxima de 2 m i
els pas han de ser de fusta

2. Es proposa la construcció duna edificació molt propera al límit de la 
parcel·la. Al respecte cal considerar el necessari compliment de la mínima 
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separació a partió de les edificacions, de 10 m segons determina l'article 
240 de les NNSS de Manacor

3. En el punt 2 de l'EIA es proposa implantar una pantalla vegetal per a 
minimitzar la visibilitat de la instal·lació /mesura 44 de la fase d'explotació 
del parc fotovoltaic). Això no obstant, en el plànol 13 del projecte, en què 
s'hi fa menció a la llegenda, ni en cap altre plànol, no es determinen les 
característiques i ubicació d'aquesta zona d'apantallament visual, de 
manera que no es pot comprovar l’efectivitat de la mesura

4. El projecte supera l'ocupació permesa d'acord amb la norma 22 del Pla 
Territorial

En relació a aquest informe, el document indica que:
1. Es té en consideració el tancament de la malla metàl·lica. En l'apartat 4.3 

del EIA s'inclouen les característiques del tancament d'acord als criteris 
especificats

2. Segons preceptes d'ENDESA, el Centre de Maniobra i Mesura ha d'estar el 
més pròxim possible als vials, i s'ha de poder accedir en el mateix sense 
impediment. Malgrat això, s'allunyarà al màxim deixant un espai de lliure 
accés a la companyia distribuïdora, complint amb els preceptes de l'article 
240 de les NNSS de Manacor.

3. A l'annex 5 del EIA (apartats 2.3 i 2.4) es detalla i pressupostada el disseny 
de la nova pantalla vegetal perimetral, d'acord als criteris especificats. Així 
mateix en l'apartat 8 del EIA es descriu la corresponent mesura correctora
sobre la base del nou disseny de la pantalla, circumstància que es repeteix
en l'annex 4 (apartat 4).

4. Es tracta d'un projecte d’Utilitat Pública, i que promou tot allò que s’indica 
al Pla Director Sectorial Energètic dels Illes Balears i en la Llei 13/2012 de 
20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica en 
matèria d'indústria, energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres 
activitats i mesures tributàries, per la qual cosa no es considera a l'efecte 
d'ocupació indicats en el Pla Territorial de Mallorca.

 Informe, de data 9/5/18, del Departament de Territori i Infraestructures del
Consell de Mallorca que, vistes les consideracions del seu informe informa
favorablement el projecte amb les següents condicions:
1. Atès que la barrera vegetal proposada resulta insuficient per minimitzar 

l'impacte paisatgístic de la instal·lació, s'haurà de plantar i mantenir una 
barrera vegetal arbòria, arbustiva i frondosa d'espècies autòctones i amb 
baix requeriment hídric, amb una mida suficient per a minimitzar 
l'impacte visual i paisatgístic de la instal·lació des de l'entorn més proper

2. Pel que fa al nou tram soterrat fins al punt de connexió a la parcel·la 53, 
cal recordar que per a l'establiment o pas de les instal·lacions 
energètiques que s'hagin d'implantar fora de les parcel·les objecte 
d'aquest informe seran necessàries les autoritzacions administratives 
adients

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 90 de 145



En relació a aquest informe, el document indica que:
1. En relació a la barrera vegetal, l'annex 5 de l’EIA (apartats 2.3 i 2.4) es 

detalla i pressuposada el disseny de la nova pantalla vegetal perimetral, 
d'acord amb els criteris especificats. Així mateix, en l'apartat 8 de l’EIA es 
descriu la corresponent mesura correctora sobre la base del nou disseny 
de la pantalla, circumstància que es repeteix en l'annex 4 (apartat 4). 

2. En referència al nou tram soterrat fins al punt de connexió a la parcel·la 
53, es sol·licitaran les autoritzacions administratives necessàries.

En relació a l'informe de contestació de deficiències,  el document indica
que:
1. En relació a la presència d'un parc fotovoltaic a 1 km, en l'apartat 5 de l’EIA

s'inclou l'estudi d'alternatives ampliat, utilitzant com un dels criteris 
l'efecte sinèrgic amb instal·lacions existents. Així mateix en l'apartat 3.3 de
l'annex 4 es duu a terme una anàlisi de l'efecte sinèrgic paisatgístic de la 
instal·lació en projecte amb la instal·lació existent. La interacció 
acumulativa entre tots dos és mínima donada la poca visibilitat entre ells i 
elements limítrofs.

2. En relació a les infografies, en l'apartat 5 de l'annex 4 s'inclouen noves 
infografies amb l'altura correcta de la barrera vegetal.

3. En relació a l'estudi d'incidència paisatgística amb una simulació abans i 
després d'implementar la barrera vegetal amb l'altura correcta, en 
l'apartat 4 de l'annex 4 s'inclou la comparativa amb la simulació amb 
pantalla vegetal i sense pantalla vegetal, aportant a més les dades de 
disminució de la conca visual corresponent.

En els documents annexos lliurats s’han anat incorporant els diferents 
condicionants establerts per les administracions.

Avaluació d’impacte ambiental

Alternatives
Es  presenta  només  alternatives  d'ubicació,  concretament  diferents  parcel·les,
totes a Manacor: parcel·la 58 del polígon 25, parcel·la 246 del polígon 7, parcel·la
728 del polígon 4 i polígon 4 i parcel·la 420. Després de l'informe de deficiències
es presenten tres alternatives:

 Alternativa 1. Es localitza a uns 600 m al SW de la localitat de Manacor.
D'acord amb la informació cadastral se situa en el Polígon 25, Parcel·la 58
del citat Terme Municipal. Aptitud alta.

 Alternativa 2. Es localitza a l'a uns 1.000 m al N de la localitat de Manacor,
en la rodalia de la carretera M-15. D'acord amb la informació cadastral se
situa en el Polígon 4, Parcel·la 728 del citat Terme Municipal. Aptitud mitja.

 Alternativa 3. Localitzada a 4.000 m al NE de la pròpia localitat de Manacor.
D'acord amb la informació cadastral se situa en el Polígon 4, Parcel·la 420
del citat Terme Municipal. Aptitud baixa.

En relació a l'aptitud, les zones d'aptitud inicials es varen realitzar a través d'un
estudi en el qual es varen tenir en compte diferents paràmetres ambientals. És
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evident però, que quan es va fer no hi havien parcs, i el fet de que hi hagin parcs
devora canvia l'aptitud del territori per a l'activitat. Per tant a mesura que es vagin
implantant els parcs s'haurà de tenir en compte aquest factor. A més, a l'hora de
comparar  alternatives,  s'haurien  de  comparar  alternatives  amb  la  mateixa
aptitud.
En relació a l'efecte sinèrgic, el fet de que a 660 m hi ha un altre parc, l'estudi el té
en compte donant més pes a l'alternativa més propera,  a l'hora d'estudiar les
alternatives. S’indica que, si bé l'alternativa 1 se situa a 660 m d'una instal·lació
similar  existent,  l'alteració  paisatgística  es  veurà  minimitzada  mitjançant  la
correcta  aplicació  de  mesures  correctores,  consistents  en  la  instal·lació  d'una
barrera de vegetació. S'ha de dir també que durant l'exposició pública no s'ha
rebut cap al·legació de persones o associacions de veïns.
Per  a  valorar  l'afecció  al  paisatge  s'ha  dut  a  terme  una  modelització  de  les
conques visuals associades a cadascuna de les alternatives plantejades. Aquesta
modelització s'ha dut a terme tenint en compte que, en tots els casos, s'instal·larà
una pantalla vegetal perimetral. D'aquesta forma el menor impacte correspondrà
a l'alternativa menys visible,  és a dir,  aquella  en la qual  la conca visual tingui
menys superfície. El càlcul de la conca visual es duu a terme en un perímetre de 2
km per considerar que a distàncies superiors l'efecte paisatgístic no és significatiu
a causa de l'atenuació per la distància.
En data 12/7/19 es realitza una anàlisi preliminar de la documentació aportada
atès l'informe de deficiències i es detecta que la pantalla vegetal proposada és de
2 m, i que l'estudi de conques visuals s'ha fet amb aquesta alçada. Les paques
solars fan 2,8 m segons el document, raó per la qual la barrera vegetal ha de ser
de  3  m,  com s’ha  vingut  fent  en  altres  parcs  fotovoltaics,  raó  per  la  qual  es
demana  que  rectifiquin  l'estudi.  El  document  es  rep  el  26/7/19  i  presenta  la
informació demanada.
Les qüestions aportades a aquestes addendes posteriors són aclariments sobre
les alternatives i la modificació del fotomuntatge per a plasmar com quedarà la
barrera  vegetal,  qüestions  que  es  creu  que  no  constitueixen  modificacions
substancials a tot allò exposat inicialment,  raó per la qual  es troba que no és
necessari realitzar una nova Informació Pública. 
S'ha  presentat  també  un  estudi  d'incidència  paisatgística  amb  una  simulació
abans  i  després  d’implementar  la  barrera  vegetal  amb  l'alçada  correcta.  Els
resultats  obtinguts  de  l'anàlisi  de  la  conca  visual  per  a  cadascuna  de  les
alternatives indica que la visibilitat més gran es generaria a l'alternativa 2 i la més
petita a l'alternativa 1. 
S'analitza cadascuna de les  alternatives  en funció  de paràmetres  com sistema
territorial  o  tipus  de  sòl,  afecció  a  la  vegetació  i  fauna,  afecció  al  paisatge  i
condicions d'evacuació de la energia i  existència d'instal·lacions similars (efecte
sinèrgic). Es realitza una valoració de cadascun dels paràmetres de les alternatives
i, finalment, s’escull l'alternativa 1 per la proximitat, 1.000 metres, a la subestació,
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els 165 m de línia elèctrica d'evacuació, l'estat en desús agrícola del sòl, el fet de
tenir aptitud fotovoltaica ALTA i de no haver pràcticament afecció.

Principals impactes de l’alternativa escollida i la seva correcció

Es  presenta  una descripció  i  valoració  dels  impactes,  així  com la  metodologia
utilitzada.  S’identifiquen  els  elements  generadors  d’impacte  i  els  elements
receptors d’aquest. 

Es presenta una identificació dels principals impactes negatius, que es valoren en
funció de diferents atributs en compatible, moderat, sever o crític. Es presenta
una taula  final  amb els  impactes  valorats.  Després  inclouen unes  fitxes  per  a
cadascun dels impactes, explicant els criteris  de valoració, la caracterització de
l’impacte, la intensitat, la tipificació (abans i després de les mesures), les mesures
correctores o moderadores i les sinèrgies. Es tenen en compte els impactes a la
fase de construcció, explotació i desmantellament. El document indica finalment
que, amb les mesures preventives i correctores i el PVA indicat, l’impacte global és
compatible i el projecte viable des del punt de vista ambiental.

De  manera  general,  els  impactes  es  poden donar  a  les  fases  de  construcció,
explotació  i  desmantellament  de les  instal·lacions  del  projecte,  essent  les  més
destacables: destrucció de la vegetació per les obres de preparació del terreny,
desaparició  d'espècies  o  comunitats  animals  a  la  zona  per  la  degradació  o
destrucció de l'hàbitat, alteració de  BIC’s o jaciments arqueològics o uns altres
d'interès etnològic, disminució i/o pèrdua del valor naturalístic i/o paisatgístic de
la zona i ocupació i degradació del sòl i la generació de residus durant l’obra i en
el  desmantellament  (residus  d’obra,  RCS,  voluminosos  metàl·lics,  etc  i  residus
elèctrics i electrònics, plaques que no serveixen). 

En relació  als  materials  utilitzats  per  a  la  subjecció  de les  plaques,  s’haurà  de
garantir que s’utilitzen materials correctes i preparats per a la intempèrie que no
generen impactes sobre el sòl.

En efecte, els impactes severs són majoritàriament la generació de residus i els
impactes  sobre  el  paisatge.  En  relació  als  residus  es  realitzarà  una  adequada
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  generats  durant  la  fase  de
construcció i desmantellament, separant-se a la obra en fraccions.

Les plaques fotovoltaiques tenen materials contaminants perillosos i han de ser
gestionats com RAE’S. Per tant el promotor o el propietari han d'assegurar que les
plaques seran gestionades de forma correcta, tant durant la vida del parc com
durant el desmantellament, tractant-los a com a residu perillosos i gestionant-los
com a RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE),  tal com s’estableix
al  Reial  Decret  110/2015,  de  20  de  febrer,  sobre  residus  d'aparells  elèctrics  i
electrònics  (codi  LER-RAEE  160213*-13*  4.  Aparells  electrònics  i  de  consum  i
panells  fotovoltaics).   Al  Projecte  haurà  de  garantir-se  el  correcte  tractament
mitjançant una declaració responsable de la gestió correcta de les plaques, que
hauran de signar el promotor i/o el propietari. S’hauran de preveure mesures com
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la realització d’un aval amb el cost del desmantellament per a que el propietari
pugui desmantellar-ho si fos necessari.

Atès el número de parcs i panells fotovoltaics que s’estan instal·lant, és previsible
que d’aquí uns anys hi hagi un volum de residus de plaques important raó per la
qual  s’ha  de  preveure  per  estar  preparats  i  poder  gestionar-los  i  tractar-los
correctament. 

En relació a la neteja de les plaques, en la mesura del possible es realitzarà "en
sec", sense ús d’aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest recurs. Si no es pogués,
es farà servir aigua regenerada.

En relació amb l’impacte visual, es presenta un Estudi de Visibilitat que pretén
determinar la visibilitat del projecte des dels punts d'observació amb potencials
observadors,  amb  la  finalitat  de  valorar  l’afecció  visual  del  projecte  sobre  el
territori.  En  funció  dels  resultats  obtinguts  mitjançant  la  superposició  de  les
conques visuals i els punts d'observació existents a l'àrea d'influència visual es pot
determinar si existeix necessitat d'executar mesures correctores.

Es generen les conques visuals de l'àrea d'influència visual des de cadascun dels
elements  que  configuren  el  projecte  de  la  planta  fotovoltaica:  plaques
fotovoltaiques,  centre  de  maniobra  i  mesura  i  transformadors,  obtenint-se  la
conca visual per al conjunt del projecte. Per a la definició de les conques visuals
s'ha calculat la visibilitat considerant les altures de cadascun dels elements.

Al  document s’indica que la pantalla vegetal serà de 858 m de longitud total  i
d'una altura de 3 m (no de 2 m com es deia inicialment) i 16-18 cm de calibre, a
una distància d'1 m entre ells. El termini per assolir l’alçada prevista de la pantalla
visual serà màxim de dos o tres anys. 

En el primer document ambiental presentat, el fotomuntatge annex mostrava una
barrera mínima i les plaques es veien perfectament. Per aquestes raons es varen
indicar una sèrie de punts a modificar en relació a la barrera vegetal. En aquest
segon  document  es  presenta  una  simulació  o  fotomuntatge  abans  i  després
d'implementar la barrera vegetal on es pot observar l'ocultació de les plaques,
però amb una alçada de 2 m, raó per la qual s'ha presentat un altre annex on sí
estan indicades les mesures correctes i s'han calculat les visuals amb 3 m d'alçada
de barrera vegetal. 

Aquesta barrera s'haurà de mantenir durant tota la vida útil del parc fotovoltaic,
substituint aquelles espècies que hagin estat objecte d'un mal arrelament o que
s'hagin malmès. S'hauran de realitzar regs de reforç, especialment durant la fase
de plantació  i  en els dos primers anys durant  els  mesos estivals quan l'estrès
hídric és més elevat. Dit reg es realitzarà preferentment amb aigua depurada i en
horari de menor intensitat lumínica.

El document indica que la barrera estarà constituïda per una plantació d'ullastres i
garrofers, però per tal de aconseguir una bona barrera vegetal aquesta haurà de
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ser  una  combinació  d'estrat  arbori  i  arbustiu  i  es  crearà  en  la  totalitat  del
perímetre de la parcel·la d'actuació. L'estrat arbori estarà format per exemplars
autòctons de port mitjà o gran (entre 1,5 i 2,5 metres), amb baixos requeriments
hídrics.  L'estrat  arbustiu  estarà  format  principalment  per  Pistacia  lentiscus
(lentisco) La  separació  entre  els  peus  sembrats  estarà  compresa  entre  1  i  2,5
metres atès el volum que pot ocupar cada individu arbori i  a la possibilitat de
desenvolupament de la part aèria. 

El document indica que es durà a terme un manteniment continuat de la barrera
vegetal durant tota la fase d'explotació, instal·lant reg per degoteig i reemplaçant
els exemplars secs si n'hi hagués.  Es realitzaran regs de reforç durant la fase de
sembra i després dels dos primers anys de la constitució de la barrera vegetal. 

L'aigua utilitzada per als regs serà regenerada i es realitzarà preferentment o bé a
la fi de la tarda o a primera hora del matí, abans de la sortida del sol, amb la
finalitat d'evitar la pèrdua de recurs per evaporació.

Es presenta un PVA on es detallen les actuacions, visites i  seguiments en fase
d’obra,  així  com  les  emissions  dels  informes  corresponents.  El  projecte  té  un
pressupost de gairebé 2.737.152 d’euros raó per la qual i d’acord amb l’article 29
de la Llei  12/2016, de 17 d’agost,  d’avaluació ambiental  de les Illes Balears,  es
designarà un auditor ambiental.  S’haurà de realitzar un seguiment estricte del
compliment  de les  mesures,  especialment  les  pantalles  visuals  i  la  gestió  dels
residus.

Al PVA s’haurà d’incloure clarament el desmantellament de la instal·lació amb la
finalitat que el terreny recuperi el seu estat original i es prendran les mesures
correctores necessàries per tal d’eliminar o disminuir l’impacte ambiental associat.
Al Projecte haurà de garantir-se el correcte tractament mitjançant una declaració
responsable  de  la  gestió  correcta  de  les  plaques,  que  hauran  de  signar  el
promotor i/o el propietari. S’haurà d’indicar si està previst l’aval per a garantir el
desmantellament del parc.  En relació a la vida útil de la instal·lació, s’estima que
siguin 25-30 anys, després de la qual s’haurà de desmantellar. S’informa que, si es
vol seguir explotant com a parc, s’haurà de passar una nova AIA.

Conclusions 

Per tot l’anterior, es proposa formular la declaració d’impacte ambiental favorable
a la realització del projecte de Parc fotovoltaic Son Moix de 3,802 MW y 3,168
Mw i 34.347 m2 d'ocupació, polígon 25 parcel·la 58, TM Manacor, promogut
per Good Wind Entertainment,  S.L. atès que previsiblement no es produiran
impactes adversos significatius sobre el medi ambient, sempre que es compleixin
les  mesures  preventives  previstes  a l’EIA,  al  projecte  bàsic  i  als  dos  annexos
presentats, a més dels següents condicionants:
1) L'EIA i el projecte han d'incloure l'especificació del pressupost 

corresponent a la vigilància i seguiment ambiental en les fases d'obra i 
explotació
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2) El Pla de Vigilància Ambiental  ha d'incloure la definició d'uns indicadors 
clars i específics per fer el seguiment objectiu i documentat. 

3) La barrera estarà constituïda per una combinació d'estrat arbori i 
arbustiu i es crearà en la totalitat del perímetre de la parcel·la 

d'actuació. L'estrat arbori (ullastres i garrofers) estarà format per 
exemplars autòctons de port mitjà o gran (entre 1,5 i 2,5 metres), 
amb baixos requeriments hídrics. L'estrat arbustiu estarà format 
principalment per Pistacia lentiscus (lentisco) La separació entre els 
peus sembrats estarà compresa entre 1 i 2,5 metres atès el volum que pot
ocupar cada individu arbori i a la possibilitat de desenvolupament de la 
part aèria. 

No s'utilitzaran xiprers (Cupressus sempervirens), espècie que tot i que 
es fa servir com a ornamental i profusament per fer bardisses, no és 
pròpia de les Illes Balears. 

4) L'aigua utilitzada per als recs serà regenerada i es realitzarà 
preferentment o bé a la fi de la tarda o a primera hora del matí, abans 
de la sortida del sol, amb la finalitat d'evitar la pèrdua de recurs per 
evaporació.

5) L'òrgan ambiental podrà, en qualsevol moment, verificar l'estat de la 
barrera vegetal i, en el cas de que no estigués ben executada, instar a 
l'òrgan substantiu a instal·lar-la amb les conseqüències establertes en la
llei per incompliment de la DIA 

6) Durant la realització de les rases, caldrà prendre mesures per evitar la 
caiguda de fauna raó per la qual, si aquestes han de romandre obertes 
fora de la jornada laboral, s’haurà de disposar llistons per permetre la 
seva sortida i realitzar revisions diàries per alliberar els animals que hi 
hagin pogut caure.

7) S’haurà de garantir que les subjeccions de les plaques es realitzen de 
materials correctes i preparats per a la intempèrie que no generen 
impactes sobre el sòl

8) La neteja dels panells fotovoltaics es realitzarà, en la mesura del 
possible, "en sec", sense ús d’aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest 
recurs, i si no fós possible, que sigui amb aigua regenerada

9) Els panells fotovoltaics tenen materials contaminants perillosos raó per 
la qual s'hauran de tractar com a residu d'aparells elèctrics i electrònics, 
tal com s’estableix al Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre 
residus

10) Atès que el pressupost del projecte supera el milió d’euros, es designarà
un auditor ambiental. S'hauran d'incloure, al pressupost del projecte i 
l'EIA, les partides mediambientals de les mesures a aplicar, 
principalment la pantalla vegetal i el seguiment ambiental.
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11) S’haurà de garantir la correcta gestió dels panells fotovoltaics, tant en la 
fase d’explotació com de desmantellament mitjançant una declaració 
responsable de la gestió correcta de les plaques, que hauran de signar 
el promotor i/o el propietari, sense perjudici de que l’òrgan substantiu 
valori l’aplicació potestativa de l’article 31 de la Llei 12/2016 d’avaluació 
ambiental  relatiu a fiances i/o assegurances per garantir dit 
desmantellament. 

12) Una vegada finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica (que es 
preveu en 25-30 anys) es recuperarà el terreny al seu estat original i es 
prendran les mesures correctores necessàries per tal d’eliminar o 
disminuir l’impacte ambiental associat. Això no obstant, si en el termini 
de 30 anys  es vol seguir explotant com a parc, s’haurà de sotmetre a un 
nou procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

Si n’és el cas, es recomana aprofitar i trasplantar els arbres de gran port que 
puguin haver a la zona d'instal·lació del projecte, tot i que això suposi una 
redistribució dels panells, així com respectar i tenir especial cura en no danyar 
durant les obres les formacions vegetals i exemplars de gran port existents a la
parcel·la i a les zones perifèriques.
Aquesta proposta de Declaració d’impacte ambiental s’emet sense perjudici de 
les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions 
competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de 
l’autorització.

8. PARC FOTOVOLTAIC SON PERE ANDREU, TM MANACOR (189A/2018).

Surten  les  senyores  Ramis  i  Femenia.  L’ajuntament  de  Manacor,  tot  i  estar
convocat, no ha assistit.

El president dóna la paraula al senyor Jaume Adrover, que explica que es tracta de
corregir una errada detectada a l’acord del Ple de dia 27 de juny de 2019.

La proposat és acceptada per assentiment, amb els vots a favor dels senyors 
Alorda, Fuster, Fanals, Pol,  Gual de Torrella  i Bofill, i les senyores Moreno i García 
(8 vots).

Per tant,

Antecedents

1. En data 21/9/18 té entrada ofici  de la Direcció General d’Energia i  Canvi
Climàtic  sol·licitant  l’inici  del  procediment  d’avaluació  impacte  ambiental
ordinària  als  efectes  establerts  a  l’article  39  de la  Llei  21/2013,  d’avaluació
ambiental. S’adjunta la IP realitzada i els documents següents:
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 “Proyecto Interconexión Parque Solar fotovoltaico de 3,643 MWp Y 3,036 MW
conectado a Red. Son Pere Andreu” Inti Energia i Projectes. S.L. Julio 2018.
Proyecto de justificación de utilidad pública.

 Proyecto Parque Solar fotovoltaico 3,643 MWp Y 3,036 MW conectado a Red.
Son Pere Andreu” Inti Energia i Projectes. S.L.  Julio 2018

 “Evaluación de  Impacto  Ambiental  Parque  Solar  Fotovoltaico  Son  Pere
Andreu”.PODARCIS. Julio de 2018

 Sol·licitud d’inici d’AIA ordinària del Promotor. 
 Documentació relativa a la IP (BOIB, petició d’informes i certificat)
 Informes rebuts
 Taxa pagada el 27/07/18

2. En data 26/3/19 es realitza un informe de deficiències, la contestació del qual es
rep en data 4/6/19. Aquesta contestació aporta els següents documents:

 “Correción  deficiencias  Proyecto  PSF  Son  Pere  Andreu.  Inti  Energia.  Mayo
2019”

 “Enmienda deficiencias expediente 189A/2018” Podarcis.
3.  En data 20/6/19 el  Subcomitè d’Avaluacions Ambientals proposa formular la
declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del Parc fotovoltaic Son
Pere Andreu de 3,998 MW i 39.440 m2 d'ocupació, polígon 27 parcel·la 601, TM
Manacor, promogut per Sol de Sant Joan 2017, S.L. atès que previsiblement no es
produiran impactes adversos significatius sobre el medi ambient, sempre que es
compleixin les mesures preventives previstes a l’EIA, el projecte bàsic i l’annex de
EIA de novembre de 2017 a més d’una sèrie de condicionants.

4. En data 27/6/19 el Ple de la CMAIB formula la declaració d’impacte ambiental
favorable  a  la  realització  del  Parc  fotovoltaic  Son Pere  Andreu de 3,998 MW i
39.440 m2 d'ocupació, polígon 27 parcel·la 601, TM Manacor, promogut per Sol de
Sant Joan 2017, S.L. atès que previsiblement no es produiran impactes adversos
significatius  sobre  el  medi  ambient,  sempre  que  es  compleixin  les  mesures
preventives previstes a l’EIA, el projecte bàsic i  l’annex de EIA de novembre de
2017 a més d’una sèrie de condicionants.

5. En data 9 de juliol de 2019 la tècnica de la CMAIB emet informe de rectificació
d’error  material  referent  a  l’acord  de  27/6/2019,  al  qual  s’informa  que  s’ha
evidenciat un error material a les conclusions de l’acord, de manera que on diu:

“Parc  fotovoltaic  Son  Pere  Andreu  de  3,998  MW  i  39.440  m2  d'ocupació,
polígon 27 parcel·la 601, TM Manacor, promogut per Sol de Sant Joan 2017,
S.L.”

Ha de dir:
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“Parc  fotovoltaic  Son  Pere  Andreu  de  3,036  MW  i  35.545  m2  d'ocupació,
polígon 27 parcel·la 601, TM Manacor, promogut per Sol de Sant Joan 2017,
S.L.”

Fonaments jurídics

1. L'article 109.2 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú  de  les  administracions  públiques,  estableix  que  les  administracions
públiques  poden  rectificar,  així  mateix,  en  qualsevol  moment,  d’ofici  o  a
instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en
els seus actes.

2. Tant la jurisprudència del Tribunal Constitucional (sentències 218/1999, de 29
de  novembre,  i  69/2000,  de  13  de  març),  com  la  del  Tribunal  Suprem
(sentències de la Sala Tercera de 19 de setembre de 2004, recurs 4174/2000;
de 4 de febrer de 2008, recurs 2160/2003), han declarat que els simples errors
materials, de fet o aritmètics són aquells als quals la correcció no implica un
judici valoratiu, ni exigeix operacions de qualificació jurídica, per evidenciar-se
l'error  directament,  al  deduir-se  amb  plena  certesa  del  propi  text  de  la
resolució, sense necessitat d'hipòtesis o deduccions.

Aquests  errors  materials  al·ludeixen,  per  tant,  a  meres  equivocacions
elementals, que s'aprecien de forma clara, patent, manifesta i ostensible, sent
evidents per si sols, sense que sigui necessari acudir a ulteriors raonaments, ni
a operacions valoratives o aclaridores sobre normes jurídiques, ja que afecten
un  determinat  succés  de  manera  independent  de  tota  opinió,  criteri  o
qualificació,  al  marge,  doncs,  de  qualsevol  interpretació  jurídica  i  de  tota
apreciació hermenèutica valorativa.

3. L’informe tècnic de 9 de juliol de 2019 posa de manifest l’error detectat a les
conclusions de l’acord del Ple de la CMAIB de 27 de juny de 2019, pel que fa a
la potència del parc i la superfície d’ocupació.

La  documentació  inclosa  a  l’expedient  posa  clarament  de  manifest  l’error
esmentat, en tant el projecte es refereix en repetides ocasions a una potència
de 3,036 MW i a una superfície ocupada de 35.545 m2.  La mateixa declaració
d’impacte ambiental recull aquesta superfície a la descripció del projecte.

Es donen per tant els requisits exigits per la jurisprudència per què el Ple de la
CMAIB pugui esmenar l’error detectat, d’acord amb el previst a l’article 109.2
de la llei 39/2015, en tant és un error que s’aprecia de forma evident, sense
fer necessari cap raonament o valoració addicional.

Per  tot  això,  el  tècnic  que  subscriu  proposa  al  Subcomitè  d’Avaluacions
Ambientals que adopti la següent proposta:

ACORD
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1. Aprovar  la  correcció  d’errors  de  l’acord  del  Ple  de  la  Comissió  de  Medi
Ambient  de  les  Illes  Balears  de  27  de  juny  de  2019,  pel  qual  es  formula
declaració d’impacte ambiental en relació al projecte de Parc fotovoltaic Son
Pere Andreu, TM Manacor, de manera que a l’apartat de conclusions, on diu:

“Parc fotovoltaic Son Pere Andreu de 3,998 MW i 39.440 m2 d'ocupació,
polígon 27 parcel·la 601, TM Manacor, promogut per Sol de Sant Joan 2017,
S.L.”

Ha de dir:

“Parc fotovoltaic Son Pere Andreu de 3,036 MW i 35.545 m2 d'ocupació,
polígon 27 parcel·la 601, TM Manacor, promogut per Sol de Sant Joan 2017,
S.L.”

2. Notificar aquest acord al promotor i a l’òrgan substantiu.

9. PARC FOTOVOLTAIC SON MANENTA, TM MANACOR (222a/2018).

Entren les senyores Femenia, Ramis i Rosende i el senyor Vizcaíno. L’ajuntament
de Manacor, tot i estar convocat, no ha assistit.

El president dóna la paraula al senyor Guillermo Giner,  que llegeix la proposta
d’acord.

A continuació, el president sotmet a votació la proposta d’acord, la qual és 
acceptada per majoria, amb els vots a favor dels senyors Alorda, Fuster, Fanals, 
Vizcaíno, Pol,  Gual de Torrella  i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende, Moreno i 
García (11 vots). Abstenció senyora Ramis (1 vot).

Per tant,
DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica en sòl rústic de tipus C, l'ocupació de la
qual  es  inferior  a  4  hectàrees,  38.410 m2 en sòl  rústic  comú, i  s’ubica en una
parcel·la en zona d’aptitud mitja i alta. 

El  projecte, a sol·licitud de l’òrgan substantiu i  el  promotor, quedarà sotmès a
Avaluació d’Impacte Ambiental Ordinària; per tant, i d’acord amb l’article 17.1 de
la  Llei  12/2016,  aquest  projecte  es  tramita  d’acord  amb l’article  7.1  de  la  Llei
21/2013, de 9 desembre, d’avaluació ambiental, raó per la qual el projecte serà
objecte  d’una  Avaluació  d’Impacte  Ambiental  Ordinària  i,  per  tant,  s'haurà  de
seguir  la  tramitació  ambiental  establerta  al  títol  II,  capítol  II,  secció  1ª  de
l’esmentada  Llei.  Segons  el  projecte,  és  necessària  la  Utilitat  Pública  sense
necessitat de declaració d’Interès General. 
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1.Informació del projecte: objecte, ubicació i descripció
L’objecte és la construcció d’un parc fotovoltaic amb una ocupació de 38.410 m²
constituït  per 12.  408 panells  solars de 300 Wp de potència  unitària (potència
instal·lada total  de 3.722,40 kWp), per 47 inversors de 66 kW cada un, 2 centres
de transformació, 1 Centre de Maniobra i Mesura (CMM), 1 centre de control i per
línies  d’evacuació  de  15  kV  soterrades  i  connexió  sobre  la  línia  de  distribució
mitjançant torre de conversió aèria-soterrada.
El parc i el punt de connexió es troba sobre la parcel·la 846, polígon 24 del Terme
Municipal  de  Manacor.  La  referència  cadastral  de  la  parcel·la  és
07033A024008460000AP.
La superfície total de la parcel·la, que és llogada, és de 83.180 m2 i l’ocupació de la
parcel·la és de 38.410 m2, un 46,18%.

El  promotor  del  projecte  és  Sol  de  Sant  Joan 2017 S.L.  i  l’òrgan substantiu  la
Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Territori, Energia i
Mobilitat.
El  sistema global es basa en la transformació del corrent continu generat pels
panells solars, en corrent altern de la mateixa qualitat (tensió, freqüència,...) que
la que circula per la xarxa comercial elèctrica (400 V). Aquesta transformació es
realitza  a  través  de  l'inversor,  element  que té  a  més altres  funcions,  realitzar
l’acoblament  automàtic  amb  la  xarxa  i  incorporar  part  de  les  proteccions
requerides per la legislació vigent.
L'energia des dels inversors és enviada als transformadors BT/MT la funció dels
quals és elevar la tensió de l'electricitat fins als 15.000 V per al seu transport fins al
punt de connexió amb la xarxa de distribució, propietat d'Endesa Distribució, on
és íntegrament abocada a la xarxa.
Les  instal·lacions  en  mitja  tensió  proposades  estaran  formades  pels  següents
elements:

• Línies de Mitja tensió d'interconnexió dels centres de transformació.

• Centre de maniobra i mesura fotovoltaic (CMM FV).
• Línia  general  d'interconnexió des dels  centres de transformació fins  al

CMM FV en el Punt de connexió.

La ubicació dels equips sobre el terreny és la següent:

• Camp de panells solars fotovoltaics: Col·locació sobre estructures d'acer
galvanitzat i alumini sobre terreny.

• Inversors: situats cadascun sobre estructura al costat del seu conjunt de
strings

• Centres de transformació, en la zona centre-oest del parc solar.

• CMM FV: a la part Nord-oest de la finca, junt al camí públic per a arribar al
punt de connexió sobre la xarxa MT existent.
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• Centre  de control:  en la  zona Nord-oest  del  parc,  proper al  Centre de
transformació 1 i al CMM FV.

Es tracta d'estructures formades per panells, realitzada mitjançant perfil d'acer
galvanitzat,  amb la  geometria  i  les  dimensions expressades als  plànols.  Les
estructures que suporten els panells aixequen uns 2,8 m. L'ancoratge de les
estructures  al  sòl  serà  mitjançant  claus  o  cargols  d'ancoratge,segons  les
característiques  del  terreny,  sense  emprar  formigó  en  cap  cas.  L'estructura
estarà  degudament  sostinguda  i  ancorada,  essent  calculada  per  resistir  les
preceptives  càrregues  de  vent  i  neu.  Les  estructures  tenen  facilitat  en  el
desmuntatge i desmantellament.

Es proposa un únic punt de connexió a 15.000 V, per al total de les instal·lacions
del parc, en la xarxa de Mitjana Tensió d'Endesa Distribució, sobre la línia de
mitjana tensió, situat en les coordenades aproximades UTM, Dàtum ED50 X:
515.868, I: 4.375.538 (FUS 31); per a això es realitzarà:

• Nou  pal  amb  derivació,  seccionador  i  conversió  línia  aeri-subterrània.
(Situat en Polígon 24, Parcel·la 846).

• Tram de 30 m de Línia de Mitjana Tensió soterrada des de pal de conversió
aeri -subterrani fins a Centre de Maniobra i Mesura, situat en parcel·la 846,
al  costat  del  camí  existent.  A  discórrer  pel  camí  públic  de  terra,  cedint
aquest tram a Endesa Distribució.

• Centre de Maniobra i Mesura (d'ara endavant CMM FOTOVOLTAIC) situat a
l'interior de la finca, Polígon 24, Parcel·la 846, al costat del camí existent en
entrada de parcel·la. On se situa el seccionament de la línia, interruptor
frontera,  equip  de  proteccions   comptatge,  etc.  (Situat  íntegrament  en
Polígon  24,  Parcel·la  846  en  coordenades  aproximades  UTM  ED50,  X:
515.880, I: 4.375.516, Fus 31).

• A partir del CMM, la línia serà privada de mitjana tensió soterrada.

La línia de MT es realitzarà soterrada, seguint els preceptes de RAT i d'Endesa
Distribució.

2.Elements ambientals significatius de l’entorn del projecte

Diagnòstic territorial
Segons el  PTI  de Mallorca el  parc  fotovoltaic  s’ubica en SRG i  en la  unitat  de
paisatge 6, Llevant. La parcel·la no està afectada per cap APR ni per cap espai
natural  protegit.  La vulnerabilitat  per contaminació d’aqüífers  és  baixa i  no es
troba en zona inundable o potencialment inundable.
D’acord a la classificació geogràfica d’instal·lacions fotovoltaiques del Pla Director
Sectorial  d’Energies  Renovables  de les  Illes  Balears  (Decret  33/2015,  de  15  de
maig, BOIB núm. 73) es tracta d’una zona d’aptitud  mitjana i  alta, tractant-se
d’una instal·lació de tipus C l’ocupació de la qual és inferior a 4 hectàrees.
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La parcel·la limita per l'est amb el torrent de Son Caules. Segons el RDL 1/2001, els
marges dels torrents estaran afectats per una zona de servitud de 5 m d'amplada
per  a  ús  públic  i  una  zona  de  policia  de  100  m  d'amplada  en  la  que  es
condicionarà l'ús del sòl i les activitats que es desenvolupin. Segons els projecte,
es deixarà una distància de 20 m des de l'eix del torrent.

Diagnòstic ambiental
S’ha realitzat una caracterització de la zona, un inventari ambiental, on es descriu
el  medi abiòtic  (climatologia,  geologia,  hidrologia)  i  biòtic  (flora i  fauna,  espais
naturals) i patrimoni.
En relació a la topografia, la zona es troba en un àrea amb pendents molt suaus,
pràcticament plana en la seva totalitat amb una lleugera inclinació ascendent cap
al Surest. Això implica que els moviments de terres seran mínims, pràcticament
nuls.
En relació a l’aigua, la parcel·la on se situa sobre la Massa d'Aigua Subterrània
1818M5 – Són Macià (UH 18.18“Manacor”).  Aqüífer profund, amb bona qualitat
respecte de nitrats i salinitat. Bon estat quantitatiu i químic. La  vulnerabilitat és
baixa  a excepció d’una petita part al Nord-oest de la mateixa que és moderada.
L’àmbit del projecte es troba afectat per les zones de protecció del domini públic
hidràulic (servitud i policia) del torrent de Son Caules. El projecte no es troba en
zona inundable o potencialment inundable.
A la parcel·la no es realitza cap activitat agrària rellevant, actualment, son terres
de  conreu  sense  arbrat.  Únicament  s'identifiquen  espècies  en  els  límits  de
parcel·la, al costat de les parets de separació. La parcel·la té un escàs grau de
cobertura de vegetació,  pel  fet  que es tracta de parcel·les  destinades al  cultiu
herbaci. No s'estableixen associacions vegetals o comunitats botàniques d'interès
remarcable. Les espècies vegetals identificades (herbàcies espontànies) manquen
d'interès  botànic,  si  bé  són  clars  indicadors  de  zones  rurals  o  agràries.  En
conseqüència,  la  vegetació  de  la  zona  no  presenta  endemismes  ni  espècies
amenaçades.
En relació a la flora, no hi ha presència de flora protegida a l’àrea del projecte. 
La fauna present a la zona d'actuació és l'habitual d'aquelles zones naturals amb
una diversificació d'hàbitats limitada per l'activitat agrícola. Segons font de l’IDEIB,
només apareix una espècie catalagoda i amenaçada a la quadrícula de 5 x 5 del
Bioatles, Rhinolophus ferrumequinum.
Al  límit  Est  de  la  parcel·la  trobem la  presència  d’Hàbitats  d’Interès Comunitari
associat  a  la  vegetació  ripària  del  torrent,  que  no  es  veuran  afectades  si  es
respecten les distàncies de servitud.
En  relació a elements patrimonials,  no es van identificar elements susceptibles
de protecció.  El  bé d’interès cultural  més proper  es  troba a  4  km al  nord del
projecte (“Torre de Ses Puntes” arquitectura defensiva).
3. Resum del procés d’avaluació
Fase d’informació pública i de consultes
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El  06 de setembre de 2018 es va publicar  en el  BOIB núm. 110 la  informació
pública  d’autorització  administrativa,  declaració  d’utilitat  pública  i  AIA  del  Parc
fotovoltaic de Son Manenta. NO HI HA HAGUT AL·LEGACIONS. Durant la IP han
estat consultades les següents administracions:
1. Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari de la DG de Medi Rural

2. Departament d’Urbanisme i Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca

3. Servei d’aigües superficials de la DG Recursos Hídrics

4. Ajuntament de Manacor

5. GOB i Amics de la Terra

6. Endesa i Red Elèctrica d'Espanya

S’han rebut els següents informes:

 Informe favorable del Servei de Reforma i Desenvolupament Rural (27/9/18)
informa  favorablement  la  instal·lació  des  del  punt  de  vista  de
desenvolupament agrari tot indicant que la finca NO està inscrita al Registre
General d'Explotacions Agràries.

 Informe de l’arquitecta de  l'ajuntament de Manacor de data 11/10/18 que,
en relació al projecte i a l'estudi d'impacte ambiental, informa del següent:
1.  Es  proposa  un  tancament  de  malla  metàl·lica.  Al  respecte  cal  tenir  en
compte  el  que determina  l'annex  al  capítol  XXX  de les  NNSS de Manacor,
article 260 punt 3, quan a normes de tancament de finques: en el cas dels
tancaments de fil de ferro o reixa han de tenir una l'altura màxima de 2 m i els
pals han de ser de fusta.
2.  Es  proposa  la  construcció  d’una  edificació  molt  propera  al  límit  de  la
parcel·la.  Al  respecte  cal  considerar  el  necessari  compliment  de la  mínima
separació a partió de les edificacions, de 10 m segons determina l'article 240
de les NNSS de Manacor.
3.  El  projecte supera l'ocupació permesa d'acord amb la  norma 22 del  Pla
Territorial.

En relació al informe de l’arquitecta de l’ajuntament de Manacor, el document de
contestació de deficiències indica que:

1. Es pren en consideració i s’adapta el tancament.
2. D’acord a les indicacions d’Endesa el CMM ha de estar el més pròxim als  

vials  i  s’ha  de  poder  accedir  al  mateix  sense  impediments.  Tot  i  això,  
s’allunyarà  al  màxim,  deixant  un  espai  lliure  d’accés  a  la  companyia  
distribuïdora, complint amb els requisits de l’article 240 de les NNSS de  
Manacor.

3. No és d’aplicació per tractar-se d’un projecte elevat a utilitat pública i que 
es  promou  d’acord  amb les  indicacions  del  PDS  Energètic  de  les  Illes  
Balears.
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 Informe del departament de medi ambient de l'ajuntament de Manacor de
data  15/10/18  que,  en  relació  al  projecte  i  a  l'estudi  d'impacte  ambiental,
informa el següent:

1. Per constituir una veritable barrera vegetal l'alçada mínima dels arbres ha
de ser de 2 m en el moment de la plantació i el calibre recomanant és de
16-18  cm  de  diàmetre.  Quan  a  les  espècies  a  plantar,  es  considera
adequat  plantejar  espècies  agrícoles  com  l'ullastre  o  el  garrover,
recomanant-se no mesclar-ho amb espècies forestals com el pi. En tot cas
el projecte i l'EIA ha de preveure el rec periòdic dels arbres.

2. L'EIA ha d'incloure la identificació, quantificació i valoració dels impactes
per a cadascuna de les alternatives tal  i  com  s'especifica al  punt 4 de
l'annex VI de la Llei 21/13 d'avaluació ambiental

3. L'EIA  i  el  projecte  han  d'incloure  l'especificació  del  pressupost
corresponent a la vigilància i  seguiment ambiental en les fases d'obra i
explotació,  així  com  prescriu  el  punt  7  de  l'annex  VI  del  a  Llei  21/13
d'avaluació ambiental

4. El Pla de Vigilància Ambiental  ha d'incloure la definició d'uns indicadors
clars i específics per fer el seguiment objectiu i documentat. En el cas de la
implantació de la barrera vegetal, s'ha de seguir el % d'individus morts,
preveure la seva restitució, controlar el sistema de reg i mesurar l'eficàcia
de les espècies plantades

En  relació  al  informe  del  departament  de  Medi  ambient  de  l’ajuntament  de
Manacor, el document de contestació de deficiències indica que:

1. S’inclouen en el document addicional al EIA a l’apartat 5.
2. S’inclouen en el document addicional al EIA a l’apartat 2.
3. S’inclouen en el document addicional al EIA a l’apartat 3.
4. S’inclouen en el document addicional al EIA a l’apartat 4.

 Informe, de data 26/10/18, del Departament de Territori  i  Infraestructures
del  Consell de  Mallorca  que,  vistes  les  consideracions  del  seu  informe,
informa favorablement el projecte amb les següents condicions:

1. Referent al tram de línia de MT que anirà enterrat i travessarà un camí
públic,  cal  recordar  que  per  a  l'establiment  o  pas  de  les  instal·lacions
energètiques  que  s'hagin  d'implantar  fora  de  les  parcel·les  objecte
d'aquest  informe  seran  necessàries  les  autoritzacions  administratives
adients.

2. Referent a la barrera vegetal proposada, seria dient que es plantés en tot
el perímetre de instal·lació.

3. Referent al límit est de la parcel·la amb el torrent de Son Caules, cal tenir
en compte que s'haurà de deixar una zona de servitud de 5 m d'ús públic
entre el  torrent i  el  tancament de la instal·lació,  i  per tant desplaçar la
barrera vegetal. A més, s'hauria de tenir en compte alhora d'especificar les
espècies vegetals , elegir en aquesta part espècies de ribera autòctones,
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més pròpies d'un torrent. Tot això sense perjudici del que digui la DG de
Recursos Hídrics, a la qual s'haurà de sol·licitar informe.

4. Referent a l'EIA s'ha aportat un plànol de conca visual sense adoptar les
mesures  correctores.  Però  caldria  afegir  el  mateix  plànol  incorporant
l'efecte de les mesures correctores (plantació de la barrera vegetal), per
tal de verificar el seu efecte.

5. Referent  als  fotomuntatges  aportats,  seria  convenient  incloure  les
mesures adoptades (barrera vegetal) per tal de  fer la simulació de l'efecte
final d'aquestes mesures.

6.  En la parcel·la actualment existeixen unes edificacions que queden fora
del parc fotovoltaic però no s'indica quins usos tenen o tindran, i caldria
especificar-ho. A més, cal recordar la vinculació legal de les parcel·les que
s'estableixen segons l'article 15.1 de la Llei 6/1997, del sòl rústic de les Illes
Balears, referent als usos existents legalment implantats i al nou ús que es
vol implantar.

En  relació  al  informe  del  departament  del  Departament  de  Territori  i
Infraestructures del Consell de Mallorca que, el  document de contestació de
deficiències indica que:

1. Es disposa d’informe favorable d’Endesa per realitzar la connexió.
2.  La  barrera  vegetal  proposada  es  plantarà  a  tot  el  perímetre  de  la  
instal·lació,  on ja existeixi  es reforçarà si fos necessari.  En el document  
addicional al EIA a l’apartat 5 s’indiquen les distàncies.
3. Es deixa una zona de servitud de 5 metres d’ús públic entre el torrent i la 
barrera vegetal. Les espècies vegetals queden definides a l’apartat 5 del  
document addicional.
4. S’inclou les correccions en el document addicional al EIA a l’apartat 6.
5.S’aporta fotomuntatge amb les mesures adoptades.
6. Les edificacions que queden fora del parc fotovoltaic no tenen cap ús 

assignat.
En data 09 d’abril de 2019 tenen sortida ofici i informe d’esmena de deficiències
cap al promotor, òrgan substantiu. També es realitza consulta i petició d’informe
al Servei d’Aigües Superficials.

• Documentació  complementària,  de  data  24/05/19,  del  promotor  en  
resposta a l’informe d’esmena de deficiències.

• Informe, de data 07/06/19, del Servei d’Aigües Superficials que, informa 
favorablement el projecte pel que fa a afeccions al domini públic hidràulic 
de les aigües superficials, a les seves zones de protecció (servitud i policia) i
a  zones  inundables  o  potencialment  inundables.  Amb  els  següents  
condicionants:
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-  Les actuacions/activitats que es desenvolupin a la parcel·la localitzades
en les  zones  de  protecció  del  domini  públic  hidràulic  (servitud  i  policia),  

precisaran  d’autorització  administrativa  prèvia  de  la  DG  de  Recursos  
Hídrics,  sense  perjudici  de  les  que   siguin  exigibles  per  altres  
administracions  públiques,  i,  si  escau,  dels  propietaris  de  terrenys  
particulars.

-  El promotor a la sol·licitud d’autorització, adjuntarà al projecte presentat, 
la definició amb el grau de detall suficient de les obres del tancament de la 
barrera vegetal i la cerca perimetral,  respectant la zona de servitud del  
torrent  de  Son  Caules,  indicant  a  la  secció  del  torrent  les  distàncies  
respectives des de la vora als tancaments.

Alternatives

A  l’EIA  presentat  a  juliol  de  2018  es  presenten  4  alternatives  que  quedaran
modificades amb l’addenda de documentació presentada pel promotor el 24 de
maig de 2019 en resposta al document d’esmena de deficiències.

Les alternatives presentades:

Alternativa 0:  La no execució del projecte, es descarta. S’ha decidit projectar el
parc fotovoltaic amb l’objectiu de reduir la dependència energètica, aprofitar els
recursos de les energies renovables i  diversificar les fonts de subministrament
incorporant les menys contaminants.

La  primera  restricció  a  l’hora  de trobar  alternatives  es  la  viabilitat  tècnica  del
projecte, nivells d’irradiació solar, barreres geogràfiques, zones planes i de poca
activitat  sísmica  i  el  punt  d’evacuació  d’energia.  A  partir  d’aquí  es  trobaren  3
alternatives:

Alternativa 1: polígon 24, parcel·la 846 del T.M. Manacor.

Alternativa 2: polígon 23, parcel·les 326,327,334,701 del T.M. Manacor.

Alternativa 3: polígon 25, parcel·les 304,305,306,307 i 308 del T.M. Manacor.
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Fig:1 Alternatives al Parc FV al terme Municipal de Manacor

Alternativa 1: s’ubica a una parcel·la dedicada a conreu herbaci de secà sense
arbrat, totalment plana amb aptitud fotovoltaica mitja-alta. El punt de connexió es
troba a la mateixa parcel·la. Al límit Est de la finca apareix el torrent son Caules al
que no s’afectarà respectant les distàncies de la zona de servitud del torrent. En
aquesta  mateixa  àrea  cal  destacar  la  presència  d’hàbitats  d’interès  comunitari
associat a la vegetació ripària del torrent, que tampoc es veuran afectades si es
respecten les distàncies.

Alternativa  2:  s’ubica  a  una  parcel·la  dedicada  a  conreu  herbaci  amb  arbrat
dispers.  Aptitud  fotovoltaica  mitja.  A  l’extrem  Est,  una  petita  àrea  es  troba
afectada per APR d’erosió i també es bordejada pel torrent Son Caules amb el seu
hàbitat  d’interès  comunitari  associat.  Al  iGual  de  Torrella  que a  l’alternativa  1
respectant  les  distàncies  no  hi  haurà  afeccions.  El  punt  de  connexió  es  faria
utilitzant una línea existent a la parcel·la, però s’hauria de substituir el pal existent
i adequar la línea (225 metres).

Alternativa  3:  la  superfície  ocupada  correspon  a  conreus  herbacis  de  secà,
aptitud fotovoltaica mitja, i el punt de connexió es troba a una línea de la mateixa
parcel·la.
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Per determinar quina alternativa té menys afeccions paisatgístiques, s’ha fet una
modelització  mitjançant   un  model  digital  del  terreny  LIDAR,  de  les  conques
visuals  associades  per  cada  una  de  les  alternatives.  S’ha  tingut  en  compte  la
instal·lació d’una pantalla vegetal perimetral de 2 metres d’alçada i els càlculs en
un envoltant de 2 km des de el perímetre d’instal·lació. 

Els resultats són els següents:

Superfície  conca
visual (ha)

% visibilitat envoltant
2km

Alternativa 1 98,28 6,53

Alternativa 2 111,60 7,69

Alternativa 3 113,43 7,96

Taula 1

D’acord aquest estudi l’alternativa en menor impacte paisatgístic és la Alternativa
1. S’ha de tenir en compte que la modelització s’hauria de haver realitzat amb una
pantalla vegetal de 3 metres, l’alçada que ha d’assolir la barrera en menys de 3
anys. No s’ha requerit esmena perquè es considera que tant la superfície de la
conca visual  com el  % de visibilitat  disminuiran a raó d’una pantalla de major
alçada. 

Referent a les Sinèrgies amb altres parcs fotovoltaics, les plantes fotovoltaiques
més pròximes es localitzen:

Alternativa 1 3700 m 4100 m 5100 m

Alternativa 2 4270 m 4800 m 5800 m

Alternativa 3 280 m 1190 m 2000 m

Taula 2

En el cas de les sinergies, l’alternativa més adequada seria la Alternativa 2

Els elements que s’han tingut en compte per comparar les alternatives es mostren
a la següent taula:

VARIABLES

AMBIENTALS

Valoració Millor

AlternativaAlternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Aptitud FV 0 (mitja-alta) 1 (mitja) 1 (mitja) Alt. 1
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Vegetació 0 (conreu
sense arbres)

1 (conreu
amb arbrat

dispers)

0 (conreu
sense arbres)

Alt. 1 i Alt.3

Paisatge 0 (veure
taula 1)

1 (veure taula
1)

2 (veure taula
1)

Alt.1

Proximitat a

Torrents i 

Hàbitats
d’Interès

Comunitari

1(torrent son
Caules)

1(torrent son
Caules)

0 Alt.3

Afeccions
APR

0 1(APR erosió) 0 Alt.1 i Alt.3

Afeccions 

relacionades

amb  el  punt
de connexió

0 1(substituir
pal i adequar
225 m línea)

0 Alt.1 i Alt.3

Sinergies
amb  altres
instal·lacions

1(veure taula
2)

0(veure taula
2)

2(veure taula
2)

Alt.2

Índex
d’Impacte

2 6 5 Alt.1

Nota: Valor 0=alternativa en menor Impacte potencial
           Valor 2=alternativa amb major Impacte

S’ha elegit la alternativa 1 com la que menor impacte ambiental produeix.

Principals impactes de l’alternativa escollida i la seva correcció

En  primer  lloc  es  presenta  una  identificació  i  descripció  dels  impactes  que
produirà el projecte sobre l’entorn, i en segon lloc, l’avaluació i valoració d’aquells
més significatius.

La identificació dels impactes es representa en una matriu (Matriu de Leopold), en
la que es consideren les accions del projecte que incideixen de forma directa o
indirecta  als elements del medi.

Una vegada identificats, es determina quins són significatius i s’avaluen i valoren
en funció de diferents atributs en compatible, moderat, sever o crític. Es presenta
una taula final amb els impactes significatius valorats.

A la fase de construcció es valoren:
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• Alteració de l’estructura edàfica, avaluat com  compatible

• Destrucció de la vegetació, avaluat com  compatible

• Alteració i pèrdua d’hàbitats faunístics, avaluat com moderat

• Molèsties a la fauna, avaluat com compatible

• Pèrdua de l’ús tradicional del sòl, avaluat com moderat

• Pèrdua del valor paisatgístic, avaluat com moderat.

A la fase d’explotació:

• Col·lisió  d’avifauna  amb el  tancament  de  malla  metàl·lica,  avaluat  com
moderat.

• Pèrdua del valor paisatgístic, avaluat com moderat.

Una  vegada  identificats  i  valorats  els  impactes,  es  defineixen  una  sèrie  de
mesures correctores i preventives per tal d’evitar o reduir els efectes negatius. Es
proposen 21 mesures per la fase de construcció, 4 a la d’explotació i  7 a la de
desmantellament.

En  referència  als  impactes  més  severs,  són  majoritàriament  la  generació  de
residus i els impactes sobre el paisatge. En relació als residus es realitzarà una
adequada gestió dels residus de construcció i demolició generats durant les fases
de construcció i desmantellament, separant-se a l’obra en fraccions.

Les plaques fotovoltaiques tenen materials contaminants perillosos i han de ser 
gestionats com RAEE’S. Per tant el promotor o el propietari han d'assegurar que 
les plaques seran gestionades de forma correcta, tant durant la vida del parc com 
durant el desmantellament, tractant-los a com a residu perillosos i gestionant-los 
com a RESIDUS D’APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (RAEE),  tal com s’estableix 
al Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 
electrònics (codi LER-RAEE 160213*-13* 4. Aparats electrònics i de consum i 
panells fotovoltaics).  Al Projecte s’haurà de garantir el correcte tractament 
mitjançant una declaració responsable de la gestió correcta de les plaques,  signat
pel promotor i/o el propietari. A més, de preveure mesures com la realització d’un 
aval amb el cost del desmantellament perquè el propietari pugui desmantellar-ho 
si fos necessari.

Atesa la gran quantitat de parcs i panells fotovoltaics que s’estan instal·lant és 
previsible que d’aquí uns anys hi hagi un volum de residus de plaques important 
raó per la qual s’ha de preveure per estar preparats i poder gestionar-los i tractar-
los correctament.
En relació a la neteja de les plaques, en la mesura del possible es realitzarà "en 
sec", sense ús d’aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest recurs. Si no es pogués, 
es farà servir aigua regenerada.

Per altra banda, la finalitat de l'estudi de visibilitat és determinar la visibilitat del 
projecte des dels punts d'observació amb potencials observadors.
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Es presenta un estudi de la qualitat del paisatge, que té en compte les variables 
de vegetació i usos del sòl, masses d’aigües superficials, geologia, espais naturals 
i presència d’elements antròpics. Aquest estudi valora la parcel·la d’actuació com a
qualitat mitjana.

I un estudi de la fragilitat del paisatge, que es refereix a la conca visual dels 
principals observadors potencials de la zona d'estudi: visibilitat obtinguda situant 
als observadors potencials en aquelles zones des de la qual serà més probable la 
presència dels mateixos (nuclis de població, carreteres, ferrocarrils, ...). Les 
variables que es tenen en compte per realitzar l'estudi de la fragilitat del paisatge 
són les següents: visibilitat, accessibilitat, complexitat topogràfica i 
emmascarament. El radi màxim que s'ha tingut en compte per calcular la conca 
visual ha estat de 2 km al voltant de la parcel·la d'estudi. Aquest valora la fragilitat 
visual com a baixa o molt baixa al 80% del territori analitzat però hi troba zones de
fragilitat alta i molt alta corresponents majoritàriament a les àrees dels voltants 
de la parcel·la.

També es presenta una valoració del paisatge respecte a l’actuació projectada, 
consistent en combinar la qualitat visual i la fragilitat, obtenint un resultat de 
89,98% de l’àrea estudiada un valor mitja - baixa i el 9,43% un valor alt – molt alt 
que corresponen a les àrees on s’ubica el Parc fotovoltaic.

S’ha presentat una addenda de documentació analitzant la conca visual de la 
infraestructura projectada sense implementar la barrera vegetal i una vegada 
implementada (figura 2)

Fig2: Visibilitat amb pantalla vegetal (esquerra) i sense (dreta)

I també de les conques visuals amb pantalla vegetal de les alternatives 
descartades per ubicar el projecte (figura 3):
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Fig.3: Conca visual alternativa 2 amb barrera vegetal (esquerra) alternativa 3 (dreta)

S’ha de tenir en compte que les modelitzacions s’han realitzat per una pantalla 
vegetal de 2 metres, tenint en compte que l’alçada que ha d’assolir la barrera en 
menys de 3 anys és de 3 metres, la modelització hauria d’haver emprat aquest 
paràmetre. No s’ha requerit esmena perquè es considera que les conques visuals 
disminuiran a raó d’una pantalla vegetal de major alçada.

També es presenten fotomuntatges a 3 punts de l’àrea del projecte.(fig.4)

Fig.4. Àrees de la parcel·la on s’han realitzat els fotomuntatges

Fig. 5 zona 1 Esquerra (estat actual)  Dreta (barrera parcial)
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Fig.5 Zona1 (barrera Vegetal consolidada)

Fig. 6 zona 2 Esquerra (estat actual)  Dreta (barrera parcial)

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 114 de 145



Fig.7 : Zona 2 (barrera Vegetal consolidada)

Fig. 8: zona 3 Esquerra (estat actual)  Dreta (barrera parcial)

Fig.9 : Zona 3 (barrera Vegetal consolidada)

En relació a la pantalla vegetal, l'estudi indica que es posarà en el perímetre de la 
instal·lació. Per altre banda, el document indica que la longitud total de la pantalla
vegetal serà de 1.230 m i que consistirà en la plantació d'ullastres i garrovers, 
d'uns 2 m d'alçada, 16-18 cm de diàmetre i 1 m de separació entre ells. No 
consideren adient utilitzar espècies de ribera al tram paral·lel al torrent perquè la 
distància de reculada de la pantalla amb respecte a la llera del torrent comporta 
que les condicions d’humitat no siguin idònies per aquestes espècies.

S’instal·larà un sistema de reg automàtic per degoteig a tota la pantalla vegetal 
que es connectarà a un dipòsit de 3 m3 que s’abastirà mitjançant camions. Es 
faran revisions periòdiques, manteniment, neteja i reposició d’exemplars morts,  
fins assolir l’alçada de 3 metres de la barrera vegetal que s’espera es doni en 
terme de 3 anys. El pressupost per instal·lar la pantalla vegetal és de 40.590 Euros.
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El tancament en malla metàl·lica s’adapta a l’annex XXX de les NNSS de Manacor, 
article 260 punt 3. Altura màxima 2 metres i pals de fusta. La malla s'aixeca 20 cm 
del terra per a deixar passar la fauna.

Fig 10: Malla metàl·lica

 Es presenta un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) on es detallen els controls i es 
defineixen els indicadors de compliment a utilitzar per cada una de les fases, així 
com les mesures a adoptar en cas de incompliment. El projecte té un pressupost 
de 2.737.152,00 d’euros raó per la qual i d’acord amb l’article 29 de la Llei 12/2016,
de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, es designarà un auditor 
ambiental. El pressupost destina 42.000 euros al PVA:

-10.000 € a la fase de construcció, de 5 mesos de durada, visita setmanal del 
tècnic i l’elaboració d’informes.

-18000 € fase de funcionament, duració 3 anys, visita mensual del tècnic i 
elaboració d’informes.

-4000 € fase de desmantellament, duració 2 mesos, visita setmanal del tècnic i 
elaboració d’informes.

Al PVA s’haurà d’incloure clarament el desmantellament de la instal·lació amb la 
finalitat que el terreny recuperi el seu estat original i es prendran les mesures 
correctores necessàries per tal d’eliminar o disminuir l’impacte ambiental associat.
Al Projecte haurà de garantir-se el correcte tractament mitjançant una declaració 
responsable de la gestió correcte de les plaques, que hauran de signar el 
promotor i/o el propietari. S’haurà d’indicar si està previst l’aval per a garantir el 
desmantellament del parc. En relació a la vida útil de la instal·lació, s’estima que 
siguin 25-30 anys, després de la qual s’haurà de desmantellar. S’informa que, si es 
vol seguir explotant com a parc, s’haurà de passar una nova AIA.

Conclusions

Per tot l’anterior, es proposa formular la declaració d’impacte ambiental favorable 
a la realització del Parc fotovoltaic Son Manenta de 3,722 MWp i 38.410 m2 
d’ocupació, parcel·la 846, polígon 24, TM Manacor, promogut per Sol de Sant 
Joan 2017 S.L., atès que previsiblement no es produiran impactes adversos 
significatius sobre el medi ambient, sempre que es compleixin les mesures 
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preventives previstes a l’EIA, el projecte bàsic i el document addicional de EIA de 
maig de 2019 a més dels següents condicionants:

1) Les actuacions/activitats que es desenvolupin a la parcel·la localitzades 
en les zones de protecció del domini públic hidràulic (servitud i policia), 
precisaran d’autorització administrativa prèvia de la DG de Recursos 
Hídrics, sense perjudici de les que  siguin exigibles per altres 
administracions públiques, i, si escau, dels propietaris de terrenys 
particulars.

2) El promotor a la sol·licitud d’autorització, adjuntarà al projecte 
presentat, la definició amb el grau de detall suficient de les obres del 
tancament de la barrera vegetal i la tanca perimetral, respectant la zona 
de servitud del torrent de Son Caules, indicant a la secció del torrent 
les distàncies respectives des de la vora als tancaments.

3) Les quatre edificacions plantejades en el projecte (2 centres de 
transformació, un centre de control i un centre de maniobra i mesura), 
es faran amb elements prefabricats de formigó però afegint els acabats 
segons la Norma 22 del PTIM: coberta inclinada de teula àrab, acabat de
façana de pedra, marès o color ocre, finestres de tipologia tradicional...

4) La barrera vegetal estarà implementada a tot el perímetre de la parcel·la
afectada i consistirà en la plantació d'ullastres i garrovers, d'uns 2 m 
d'alçada, 16-18 cm de diàmetre i 1 m de separació entre ells.  Es faran 
revisions periòdiques, manteniment, neteja i reposició d’exemplars 
morts durant tota la vida del parc, s’ha d’assolir l’alçada de 3 metres en 
un terme màxim de 3 anys.

5) L'òrgan ambiental podrà, en qualsevol moment, verificar l'estat de la 
barrera vegetal i, en el cas de que no estigués ben executada, obligar al 
promotor a instal·lar-la amb les conseqüències establertes en la llei per 
incompliment de la DIA.

6) S’instal·larà un sistema de reg automàtic per degoteig a tota la pantalla 
vegetal, es realitzaran regs de reforçament, sobretot durant la fase de 
sembra i els dos primers anys, en els mesos estivals, quan l’estrès hídric 
és més elevat. Es realitzarà el reg preferentment amb aigua depurada, 
en horari de menor intensitat lumínica.

7) El tancament en malla metàl·lica s’ha de adaptar a l’annex XXX de les 
NNSS de Manacor, article 260 punt 3. Altura màxima 2 metres i pals de 
fusta. La malla s'aixeca 20 cm del terra per a deixar passar la fauna.

8) Durant la realització de les rases, caldrà prendre mesures per evitar la 
caiguda de fauna raó per la qual, si aquestes han de romandre obertes 
fora de la jornada laboral, s’haurà de disposar llistons per permetre la 
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seva sortida i realitzar revisions diàries per alliberar els animals que hi 
hagin pogut caure.

9) S’haurà de garantir que les subjeccions de les plaques es realitzen de  
materials  correctes i  preparats  per  a  la  intempèrie  que no generen  
impactes sobre el sòl.

10) La  neteja  dels  panells  fotovoltaics  es  realitzarà,  en  la  mesura  del  
possible, "en sec", sense ús d’aigua, amb la finalitat d'estalviar aquest  
recurs, i si no fós possible, que sigui amb aigua regenerada.

11) Atès que el pressupost del projecte supera el milió d’euros, es designarà
un auditor ambiental. Serà responsable de vigilar que es compleixin les 
mesures preventives i  correctores a aplicar, principalment la pantalla  
vegetal,  el  seguiment  ambiental  i  el  desmantellament;  a  més  de  
l’elaboració d’informes.

12) Els panells fotovoltaics tenen materials contaminants perillosos raó per 
la qual s'hauran de tractar com a residu d'aparells elèctrics i electrònics, 
tal  com s’estableix  al  Reial  Decret  110/2015,  de 20 de febrer,  sobre  
residus.  Per  tant,  s’haurà  de garantir  la  correcta gestió  dels  panells  
fotovoltaics, tant  en  la  fase  d’explotació  com  de  desmantellament  
mitjançant  una  declaració  responsable  de  la  gestió  correcta  de  les  
plaques,  que  hauran  de  signar  el  promotor  i/o  el  propietari,  sense  
perjudici  de  que  l’òrgan  substantiu  valori  l’aplicació  potestativa  de  
l’article 31 de la Llei 12/2016 d’avaluació ambiental  relatiu a fiances i/o 
assegurances per garantir dit desmantellament.

13) Una vegada finalitzada la vida útil de la instal·lació fotovoltaica (que es 
preveu en 25-30 anys) es recuperarà el terreny al seu estat original i es 
prendran  les  mesures  correctores  necessàries  per  tal  d’eliminar  o  
disminuir l’impacte ambiental associat. Això no obstant, si en el termini 
de 30 anys  es vol seguir explotant com a parc, s’haurà de sotmetre a un 
nou procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

Aquesta proposta de Declaració d’impacte ambiental s’emet sense perjudici de les 
competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions 
competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de 
l’autorització.

Surt el senyor Quer, enginyer redactor dels projectes dels punts 7, 8 i 9.

10. EXPLOTACIÓ MINERA MATAS E HIJOS ,NÚM. 406, TM LLUCMAJOR 
(122A/2017).
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Entren els senyors Joan Pujol, promotor, José Carlos Rodríguez, director facultatiu
i  la  senyora  Inma  Santos  i  el  senyor  Guillem  Roig,  en  representació  de
l’ajuntament de Llucmajor. Surt la senyora Ramis.

El  president  dóna  la  paraula  a  la  senyora  Verónica  González,  que  llegeix  la
proposta d’acord.
Els representants del promotor comenten que no han rebut cap escrit d’esmenes i
que sempre que se’ls ha demanat algun aclariment l’han presentat; per aquest
motiu  demanen  temps  per  poder  presentar  nova  documentació  i  aclarir  les
deficiències planejades a l’informe tècnic. 

La ponent considera que això no és possible ja que pràcticament suposaria la
redacció d’un nou projecte i, per tant, una nova informació pública. 

Després  d’un  debat,  el  President  proposa  sotmetre  a  votació  la  proposta  de
l’informe tècnic, però comenta als promotors que no ho posarà a l’Ordre del dia
del Ple de la setmana que ve per tal de donar temps a que s’aclareixin els aspectes
que es considerin oportuns. 

Per la qual cosa, el president sotmet a votació la proposta d’acord, la qual és 
acceptada per majoria, amb els vots a favor dels senyors Alorda, Fuster, Fanals, 
Pol,  Gual de Torrella  i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende i García (9 vots). 
S’abstenen el senyor Vizcaíno i la senyora Moreno (2 vots).

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

El projecte objecte del present informe està inclòs al Grup 2 “Indústria extractiva”
punt 1. “Pedreres: restauració i/o extracció” i al Grup 4 “Indústria siderúrgica i del
mineral. Producció i elaboració de metalls” punt 15. “Plantes de tractament d’àrids
i  plantes  de  fabricació  de  materials  de  construcció”  de  l’Annex  I  “Projectes
sotmesos a avaluació  d’impacte ambiental  ordinària”  de la  Llei  12/2016,  de 17
d’agost,  d’avaluació ambiental a les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 20 d’agost de
2016). 
Atès que l'òrgan ambiental ha rebut l'expedient complet el 24 de maig de 2019, es
considera iniciada l'AIA desprès de l'entrada en vigor de la Llei 12/2016, de 17
d'agost,  d'avaluació  ambiental  de les  Illes  Balears,  per la  qual  cosa es  tramitarà
d'acord amb aquesta llei autonòmica i d’acord amb la Llei estatal 21/2013, de 9 de
desembre, d'avaluació ambiental. 
Per  tant,  amb  caràcter  previ  a  la  seva  autorització  administrativa,  procedeix
formular la seva declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’art. 41 de la Llei
21/2013, de 9 de desembre, d’avaluacions ambientals.
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Per  altra  banda,  al  projecte  li  és  d’aplicació  la  DT1ª  de  la  Llei  10/2014,  d’1
d’octubre,  d’ordenació  minera  de  les  Illes  Balears,  procediment  per  actualitzar  i
regularitzar els drets miners.

A més, l’article 12 de la Revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les Illes
Balears (aprovat mitjançant el Decret 61/1999, de 28 de maig) estableix que els
Plans de Restauració de les pedreres requereixen informe preceptiu i vinculant de
la Comissió Balear de Medi Ambient.

1. Antecedents

L’explotació minera Matas e Hijos (núm. 406) està inclosa a l’Annex 1 del catàleg
de pedreres en tramitació del PDS de pedreres, segons Decret 61/1999, de 28 de
maig, d’aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les
Illes  Balears  (BOCAIB núm.  73  ext),  segons  aquesta  publicació  la  pedrera  està
donada d’alta en data 20 d’octubre de 1984.

2. Informació del projecte

Segons  s’indica,  la  pedrera  Matas  e  Hijos  disposa  de  Resolució  d’atorgament
d’aprofitament  de  recurs  de  data  octubre  de  1984,  i  llicència  d’apertura
d’establiment i exercici d’activitats de data abril de 1986 emesa per l’Ajuntament
de Llucmajor.

L’empresa promotora  és  Cantera  Son de la  Bau,  S.L.  L’explotació  s’ubica  a  les
parcel·les 1, 159 i 161 del polígon 41 del terme municipal de Llucmajor i s'accedeix
per la sortida 19 de l’autovia Ma-19 Carretera a Llucmajor, pel camí des Palmer.

La documentació que es presenta pretén l’actualització del projecte d’explotació,
pla de restauració així com també la incorporació d’un establiment de benefici
(planta de sòl-ciment) per tal d’aprofitar els mateixos àrids extrets.

A. Projecte d’explotació (actualització)

A la pedrera s’extreuen calcarenites (marès)  amb inclusions d’argiles  i  marges,
material que és tractat i classificat posteriorment per a la seva venda com a àrids
de construcció.

Actualment s’explota una primera fase de la totalitat de 34.500 m², la resta està
ocupat  per  la  instal·lació  fixa  de  trituració  i  classificació,  altres  instal·lacions  i
acopis de material.

Es diferencien dues zones:

- Zona 1 (a l’esquerra del camí veïnal): que inclou 3 fases de superfícies 6.700, 
6.200 i 8.600 m².
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- Zona 2 (a la dreta del camí veïnal): que inclou 1 fase de 10.800 m². 

Imatge 1. Distribució espacial de les 4 fases 
d’explotació-restauració.

El volum de material a extreure en cadascuna de les fases és el següent: Fase 1
166.900 m³, Fase 2 153.400 m³, Fase 3 198.000 m³ i Fase 4 280.600 m³.

El termini d’explotació de la zona 1 (fases 1, 2 i 3) es preveu que sigui de 24 anys i
el de la zona 2 (fase 4) de 13 anys, es a dir, un total de 37 anys d’explotació. 

Es  preveu  que  totes  les  fases  es  trobin  obertes  (cap/pàg  1-15)  i  el  ritme
d’explotació  previst  es  de  50.000  tm/anuals  (25.000  m³b/any).  S’aprofita  tot  el
material extret.

Els paràmetres principals de l’explotació són els següents:

-  Alçada de bancs sense superar els 15 m.

-  Plataformes de treball d’amplada mínima de 20 m.

-  Bermes d’amplada mitjana entre 3 i 5 m. 

Es fa constar que: segons avanci l’explotació es podran produir modificacions en
aquests paràmetres (cap/pàg 1-14)

Com  a  construccions  i  edificacions  hi  ha:  edifici  d’oficines,  caseta  de
transformador, caseta de magatzem, caseta d’instal·lacions d’higiene, caseta de
quadres elèctrics, bàscula, dos tallers i zona coberta de dipòsits de combustible. 

La  maquinària  mòbil  emprada  en  el  procés  d’explotació  consisteix  en
retroexcavadores, pales carregadores, pales mixtes, dumper i camions, a més a
més hi  ha una matxucadora i  una garbelladora mòbil.  Cal  aclarir  que aquesta
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maquinària pot ser que variï en funció de les necessitats productives (cap/pàg 1-
19).

A  l’explotació  també  hi  ha  dos  dipòsits  de  combustible  de  20.000  litres  de
capacitat i un sortidor de gasoil. La finca disposa de pou de captació d’aigua i les
tasques de manteniment de la maquinària mòbil es realitzaran en el taller propi
de la pedrera.  

El règim de treball serà de 220 dies/any, 5 dies/setmana i 8 hores/dia.

Pel que fa a les mesures contra la pols s’indica que la pedrera està inscrita en el
registre APCA.

B. Incorporació d’establiment de benefici: Planta de Sòl-ciment

Aprofitant  la  regularització  dels  drets  miners  es  pretén  la  incorporació  d’una
planta de sòl-ciment, que s’alimentarà dels àrids extrets per l’activitat extractiva. El
nou establiment de benefici s’ubicarà a la plaça inferior de la pedrera, proper als
fronts d’explotació.

Els  principals  equips  que  compondran  la  planta  són:  dosificador,  dues  cintes
transportadores (d’alimentació i de descàrrega), mescladora contínua i instal·lació
d’aigua. Es planteja una planta de barreja de disseny modular, model GCA 250
amb una producció de 250 Tn/h i potència de 135 Kw.

S’estima  una  producció  anual  de  45.000-50.000  Tn  que  dependrà  de  les
necessitats de l’empresa i dels clients, per la qual cosa no es preveu necessari el
funcionament diari de la planta (ús discontinu de producció).    

C. Pla de restauració (actualització)

Pel  que fa  a  la  rehabilitació  de l’espai  natural  afectat  per  l’activitat  minera  es
presenten 4 alternatives:

- Alternativa 0.

- Alternativa 1. Restauració ecològica.

- Alternativa 2. Restauració per a ús agrícola.

- Alternativa 3. Restauració per a ús forestal.

S’opta  per  seleccionar  l’alternativa  ecològica  amb  una  dificultat  tècnica
intermèdia, l’ús ecològic es combinarà amb l’ús agrícola. 

Els ritmes d’explotació i restauració i les dades de volum i superfície de cadascuna
de les fases se mostren en les taules següents:
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Es preveu l’ús de materials adequats pel rebliment de la plaça i pel remodelat dels
talussos finals d’explotació. Els bancs finals tindran una alçada màxima d’uns 7
metres i el disseny serà sense bermes donada l’escassa altura de l’explotació (cap/
pàg 2-19). 

Es procedirà a l’estabilització dels talussos sense executar el remodelat dels bancs
finals d’explotació. 

Es presenta un disseny de la xarxa de drenatge mitjançant la creació d’estructures
de drenatge. 

Consta que hi ha una disponibilitat estimada de terres aptes per a la restauració
de 782,36 m³ i que seran retirades al llarg de la darrera fase d’explotació. 

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 123 de 145



La revegetació  es  farà  en dues  fases:  una primera  d’espècies  herbàcies  i  una
segona d’espècies arbustives i arbrades.

Les espècies que es valoren per a la sembra tant de talussos, bermes com plaça
de  la  pedrera  són  de  tipus  lleguminoses  i  gramínies  (Brachipodium  retusum,
Cynodon dactylon, Dorycnium pentaphyllum, Lotus corniculatus...etc) i altres de tipus
arbustos i matoll (Artemisa herba-alba, Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, Ulex
parviflorus...etc)

Al  perímetre  de  l’explotació  es  planteja  un  apantallament  vegetal (d’espècies
arbrades i arbustives) que tindrà una extensió de 6.607,00 m² i que serà efectiu a
partir dels 10 anys (cap/pàg 2/59). L’apantallament tindrà una amplària de 10 a 15
metres i només es preveu al nord i oest de l’explotació.

El pressupost total de restauració previst és de 205.298,50 €. 

Documentació complementària

Consta còpia del contracte d’arrendament de les partes interessades amb data de
finalització  1  d’agost  de  2026.  A  la  seva  clàusula  setena  s’indica  que  l’entitat
arrendatària s’obliga a:

B) Restaurar la finca arrendada según el proyecto elaborado por el Ingeniero de 
Minas D. José Carlos Rodríguez Álvarez.

La  cubrición  de  los  huecos a  restaurar  deberá  ejecutarse  hasta  la  cota  
primitiva o natural de los terrenos, con relleno del hueco con material inerte,  
extendido  y  compactado,  relleno  con  tierra  vegetal  y  siembra  de  especies  
arbustivas y arbóreas con el fin de procurar una mejor integración con el medio y 
anular el efecto monótono sobre el paisaje que produce una pedrera.   

3.  Elements significatius de l’entorn del projecte

La superfície objecte del projecte d’explotació i restauració es troba inclosa, en la
seva totalitat, dins zona qualificada amb interès miner (ZIM). 

Així  mateix està fora de zones protegides per la Llei  1/1991  d’espais  naturals  i
règim urbanístic a les àrees d’especial protecció de les Illes Balears,  fora de Xarxa
Natura  2000  i  de  àrees  de  prevenció  de  riscos,  però  sí  inclosa  en  zona  amb
vulnerabilitat d’aqüífers moderada i dins el perímetre de restriccions moderades
(1.000 m) d’un pou de captació d’aigua de proveïment urbà de Llucmajor.
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Imatge 2. Qualificació com zona 
d’interès miner (ZIM).

4. Resum del procés d’avaluació

4.1 Tramitació

El  projecte  està  inclòs  al  Grup  2  “Indústria  extractiva”  punt  1.  “Pedreres:
restauració i/o extracció” al Grup 4 “Indústria siderúrgica i del mineral. Producció i
elaboració  de  metalls”  punt  15.  “Plantes  de  tractament  d’àrids  i  plantes  de
fabricació  de  materials  de  construcció”  de  l’Annex  I  “Projectes  sotmesos  a
avaluació  d’impacte  ambiental  ordinària”  de  la  Llei  12/2016,  de  17  d’agost,
d’avaluació ambiental a les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 20 d’agost de 2016). 

4.2 Fase d’informació pública i de consultes

Al BOIB núm. 11 de 26 de gener de 2017 es publica el projecte d’incorporació de
l’establiment de benefici miner, pla de restauració i estudi d’impacte ambiental de
l’explotació minera Matas e Hijos (406), que forma part de les parcel·les 159 i 160
del polígon 1 de Llucmajor, se sotmeten a informació pública per un termini de
trenta dies.
Durant l’exposició pública s’han consultat les següents Administracions afectades:

Consell de Mallorca
• Servei de Patrimoni Històric
• Departament de Territori i Infraestructures

DG d’Espais Naturals i Biodiversitat. Servei de Protecció d’Espècies.
DG de Recursos Hídrics. Servei d’Estudis i Planificació
DG d’Energia i Canvi Climàtic. Secció Contaminació Atmosfèrica.
Ajuntament de Llucmajor.

Amb posterioritat i,  atès que el contingut de la documentació de la informació
pública realitzada només es refereix a l’establiment de benefici, la CMAIB informa
a  promotor  i  a  l’òrgan  substantiu  que  la  tramitació  ambiental  de  l’explotació
minera, pla de restauració i establiment de benefici s’ha de realitzar de manera
conjunta al mateix expedient, segons l’establert a l’article 16 de la Llei 12/2016.
Per tant i  atesos els articles 36 i 37 de l’esmentada llei,  el projecte únic abans
esmentat s’ha de sotmetre a nova fase d’informació pública i consultes.
En  data  19  d’abril  de  2018  es  publica  al  BOIB  núm.  48  el  projecte  per  a  la
incorporació  de  l’establiment  de  benefici  miner,  actualització  del  projecte
d’explotació, pla de restauració i estudi d’impacte ambiental de la pedrera Matas e
Hijos (núm. 406), que forma part de les parcel·les 1, 159 i 160 del polígon 41 de
Llucmajor. 
Durant aquesta nova exposició pública s’han consultat a les següents 
Administracions afectades:

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 125 de 145



Consell de Mallorca
• Servei de Patrimoni Històric
• Departament de Territori i Infraestructures

DG d’Espais Naturals i Biodiversitat. Servei de Protecció d’Espècies.
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.
DG de Salut Pública i Participació. Departament de Protecció de la Salut.
DG de Recursos Hídrics. Servei d’Estudis i Planificació
DG d’Energia i Canvi Climàtic. Secció Contaminació Atmosfèrica.
Ajuntament de Llucmajor.

A la data de realització del present informe s’ha rebut informe de:

- Secció de Contaminació Atmosfèrica, signat en data 1 de febrer de 2017.

- Servei de Protecció d’Espècies, signat en data 15 de maig de 2017, sentit 
favorable.

- Departament de Territori i Infraestructures del Consell insular de Mallorca, 
signat en data 19 de desembre de 2017, sentit d’insuficiència de 
documentació.

- Servei d’Assessorament Ambiental, signat en data 10 d’abril de 2018, sentit de no
afecció per APR d’esllavissaments en relació al que estableix l’article 2.2 del 
Decret Llei 2/2016.

-  Secció de Contaminació Atmosfèrica, signat en data 30 d’agost de 2018.

- Servei de Salut Ambiental, signat en data 28 d’agost de 2018, informe amb 
condicionants pel que fa a l’abastiment d’aigua per consum humà.

- Ajuntament de Llucmajor, signat en data 3 de maig de 2018, sentit d’establiment 
de mesures correctores pel que fa a les emissions de pols i renou, 
regulació dels horaris de funcionament i necessitat de llicència d’obres i 
d’activitat pel que fa als establiments de benefici i modificacions o 
ampliacions substancials de l’activitat.

-Ajuntament de Llucmajor, signat en data 31 de maig de 2018, informe 
d’al·legacions pel que fa a la defensa dels bens immobles d’interès cultural 
ubicats a la zona de l’activitat minera, de la flora i fauna autòctona 
protegida i de totes les persones que habiten l’entorn de la pedrera "Son 
de la Bau".

- Servei d’Ordenació del Territori de data 25 de juny de 2018, informe amb 
condicionants.

- Departament Jurídic de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, signat en 
data 17 de setembre de 2018.

- Servei de Protecció d’Espècies, signat en data 7 de maig de 2018, informe amb 
condicionant i amb recomanació.
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5. Anàlisis tècnica de l’expedient

Les alternatives considerades a l’EIA, pel que fa al desenvolupament del projecte
miner, han estat les següents pel que fa a la restauració:

- Alternativa 0.

- Alternativa 1. Restauració ecològica.

- Alternativa 2. Restauració per a ús agrícola.

- Alternativa 3. Restauració per a ús forestal.

S’opta  per  una  alternativa  ecològica  de  dificultat  tècnica  intermèdia  que  es
combinarà amb l’ús agrícola.

Pel que fa a la planta de sòl-cement, les alternatives valorades han estat:

- Alternativa 0.

- Alternativa 1. Ubicació al costat de la planta de tractament.

- Alternativa 2. Ubicació a la plaça inferior de l’explotació.

- Alternativa 3. Ubicació en polígon industrial.

S’opta per l’alternativa d’ubicació de la planta a la plaça inferior de l’explotació, en
una zona ja explotada i es justifica perquè així es permet simultaniejar l’explotació
amb la fabricació de sòl-cement.

Es fa un inventari ambiental que es considera, en la seva majoria, genèric per a
l’illa de Mallorca.

S’analitzen els impactes només per a l’execució del projecte (fase d’explotació) i no
per  a  las  fases  de restauració.  Tampoc s’analitzen els  impactes  per  a  la  resta
d’alternatives valorades, tal i com estableix la llei 21/2013 a l’annex VI punt 1d.

Es proposen mesures protectores pel que fa a les emissions de pols i renou que,
atesa la problemàtica actual que representa l’explotació es consideren genèriques
i insuficients com és el cas de: 

- Dur un sistema de xarxes i tendals a les caixes dels camions tant a l'entrada 
com a la sortida en dies de vent amb velocitat  > 74 km/hora.

- Es projecta que els acopis tinguin una alçada màxima de 2,5 metres, cosa 
que es considera adequada, però no es preveu cap mesura per tal de reduir 
els actuals (amb alçades molt superiors als 2,5 m).

Finalment,  el  promotor  presenta  Addenda al  projecte tècnic  amb la  intenció
d’aclarir aspectes específics de l’estat actual de l’explotació, referits en concrete a:
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- Justificació de les vendes realitzades al 2018.

- Justificació dels acopis actualment existents.

- Actualització del calendari d’explotació atès el període transcorregut des de la
presentació del projecte inicial.

- Mesures de lluita contra la pols que s’han dut a terme en els darrers anys.  

Pel que fa a l’actualització del calendari d’explotació, segons consta, el plantejat a
l’any 2014 era el següent:

Del període corresponent entre l’any 2015 i l’actual indica que s’han estret unes
180.000 tn de la Fase I, per la qual cosa es realitza el següent reajustament del
calendari d’explotació:
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Pel que fa a la restauració, el calendari original indicava el següent:

Atesos els ajustos en les fases d’explotació, a data agost de 2019, s’estima que el
calendari de restauració actualitzat és el següent:
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5.1 Consideracions tècniques generals

1. L’estudi  d’impacte ambiental  i  projectes associats (explotació i  restauració),
tots signats en data abril de 2017, fan contínua referència a una tramitació
ambiental  basada  en  la  Llei  11/2006,  de  14  de  setembre,  d’avaluacions
d’impacte ambiental  i  avaluacions ambientals  estratègiques a les  Illes  Balears,
actualment derogada per la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental
a les Illes Balears. 

2. No s’inclou cap referència als projectes inicials segons els quals es va donar
l’autorització minera i en base als que es justifica l’actualització presentada.

3. Les previsions d’explotació recollides al projecte d’explotació (25.000 m³b/any)
i  a l’estudi d’impacte ambiental (30.000 m³/any) no es corresponen amb la
quantitat que consta com a autoritzada (20.000 m³/any).

4. No està justificada la disponibilitat total dels terrenys per al termini previst
dels  projectes  presentats.  El  contracte  d’arrendament de  les  parcel·les
afectades per l’activitat, té com a data de finalització el 31 de agost de 2026. 

5. La restauració proposada no té res a veure amb la que consta al contracte
d’arrendament on es cita textualment que: 

[...] La cubrición de los huecos a restaurar deberá ejecutarse hasta la cota 
primitiva o natural de los terrenos [...]    

6. No es justifica la disponibilitat ni l’origen del volum total de material necessari
pel  rebliment  (1.300.000  m³),  tot  i  que  l’activitat  extractiva  suposa  un
aprofitament del 100% del recurs (800.000 m³).

7. Hi ha un cert grau d’inseguretat pel que fa al compliment real del projectat
atès que es justifica reiteradament que: 

“Evidentemente, los proyectos mineros son proyectos vivos, dinámicos, que se 
ejecutan a lo largo de un largo periodo de tiempo, por lo que las fases 
proyectadas tienen el concepto de filosofía de trabajo y avance, pudiendo 
existir finalmente diferencias importantes entre lo proyectado y la situación 
real de explotación [...]” 

8. Malgrat l’addenda al projecte presentada en data agost de 2019 aquesta no
s’adequa  a  la  Resolució  de  data  6  de  juliol  de  2017  de  la  DG  de  Política
Industrial  segons  la  qual  la  única  superfície  que  compleix  amb  els
requeriments de la DT1, és la fase 1 actual d’explotació fins a una cota mínima
de 97 m absoluta, per la qual cosa a la resta de la pedrera no correspon més
que la restauració.

5.2 Consideracions tècniques específiques ambientals
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1. La geomorfologia resultant de la restauració projectada segons les imatges
presentades, amb relleus positius, no es correspon amb l’original plana de la
zona.

2. No es desenvolupa ni s’explica en què consisteix l’alternativa de restauració
ecològica de dificultat tècnica intermèdia combinada amb l’ús agrícola, per la
qual s’opta per a la restauració.

3. No es contemplen dins l’apartat d’instal·lacions o establiments de benefici (ni
tan  sols  a  la  planimetria)  i  per  tant,  es  consideren  no  avaluades
ambientalment: la planta d’ensacat sota coberta (cap/pàg. 1-48) ni la zona de
serradora (cap/pàg. 1-36). A més a més, s’ha pogut comprovar que la planta
d’ensacat no es troba sota coberta.

4. L’estudi  d’incidència  paisatgística  té  un caràcter  genèric,  teòric  i  no  inclou
imatges representatives (planta i perfil) de l’estat que tindrà la pedrera al llarg
de totes i cadascuna de les fases d’explotació – restauració plantejades.

5. No  es  defineixen  les  instal·lacions  que  es  retiraran  a  la  fase  de
desmantellament ni les que romandran un cop finalitzada la restauració.

6. No  s’indica  el  lloc  on  s’ubicarà  la  planta  actual  de  tractament  durant
l’explotació de la fase 4.

7. No  es  contempla  cap  pressupost  pel  que  fa  a  les  mesures  preventives,
correctores  i  compensatòries  tal  i  com  s’estableix  a  l’annex  VI  de  la  Llei
21/2013.

8. No hi ha correspondència entre el que consta a la documentació i la imatge
que mostra l’estat final de l’explotació. Així, del volum total d’inerts previst per
al rebliment, es dedueix que no només s’omplirà el buit excavat sinó que a
més  a  més  es  crearà  un  relleu  positiu.  No  obstant,  l’annex  d’incidència
paisatgística mostra un estat final de la pedrera amb talussos, bermes, zones
deprimides i relleus positius.
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9. La planimetria aportada no inclou informació bàsica necessària com pot ser:
llegenda justificativa, referències al sistema de drenatge previst per les aigües
d’escorrentia,  situació  real  d’aplecs,  planta  d’ensacat,  planta  mòbil,  vials  i
rotondes previstes...entre d’altres.

10. El límit oest de l’explotació, a la planimetria de data febrer de 2017, consta
com a zona restaurada, per contra, a la planimetria presentada en data agost
2019 aquest límit consta com zona en restauració. Actualment no hi ha cap
zona restaurada a la pedrera.

11. Les  fases  del  pla  de  restauració  no  inclouen  dues  àrees  alterades  per
l’activitat, una al nord-oest i un altra al nord de la fase 4 on es localitzen part
de les instal·lacions. 

12. Amb l’actualització del calendari de restauració, presentat en data agost de
2019, les fases s’incrementen i passen de 4 a 5 i l’any d’inici de la restauració
s’allarga i passa de l’1 al 4. 

13. Pel que fa a la planta de sòl-ciment, encara pendent d’autorització minera, es
presenta com un nou establiment de benefici a ubicar en l’explotació . De
fet, s’analitzen les possibles alternatives d’emplaçament. No obstant això, s’ha
pogut  comprovar  que  la  planta  ja  es  troba  ubicada  i,  segons  instància
presentada  per  una  de  les  parts  interessades  en  el  procediment,  té  un
funcionament intermitent.

Des del punt de vista ambiental, no està degudament justificat el lloc triat per
a la seva ubicació atès que, es localitza a una zona aïllada de tota la resta 
d’instal·lacions i en un futur envoltada, gairebé íntegrament, de zones 
suposadament restaurades.

Es considera que una millor opció per a la seva ubicació hauria estat més 
pròxima a la zona de trituració i classificació (zona 2) on els impactes ja hi són,
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es focalitzarien així les emissions atmosfèriques (renous) i facilitaria la 
continuïtat de la restauració projectada. 

14. No es valoren degudament els impactes relacionats amb les  emissions de
pols  i  renou,  atès  que  no  hi  ha  estudis  reals  de  detall  que  justifiquin  el
compliment  de  la  normativa  vigent  i  en  conseqüència  l’efectivitat  de  les
mesures  específiques  aplicades.  Tot  això,  malgrat  les  innombrables
al·legacions presentades pels veïns afectats.

15. No es fa cap referència a l’existència d’un túnel sota el camí veïnal que dóna
accés a diversos habitatges que hi ha a les rodalies més properes. Túnel que
serveix per comunicar les dues zones actuals de l’activitat. En conseqüència,
no  es  tenen  en  compte  els  possibles  riscos  associats  i  per  tant  impactes
derivats de la seva presència.

16. No es preveu un apantallament vegetal per tot el perímetre de l’explotació ni
tampoc  cap  tipus  d’actuació  amortidora  a  la  zona  del  camí  particular  on
l’efecte de l’activitat es considera més directe i problemàtic.

17. Es  considera desmesurat  el  termini  de 6-7 anys per tal  de dur a terme el
desmantellament de les instal·lacions.

 Conclusions
Per totes les consideracions ambientals anteriorment establertes, es proposa
formular la Declaració d’Impacte Ambiental desfavorable a la realització del
projecte d’explotació, pla de restauració i   l’estudi d’impacte ambiental de
l’explotació  minera  Matas  e  Hijos  (núm.  406)  Llucmajor,  promogut  per
Cantera Son de la BAU, S.L. al concloure’s que previsiblement es produiran
impactes adversos significatius. 

Aquesta  proposta  de  DIA  s’emet  sense  perjudici  de  les  competències
urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les
autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de l’autorització, a més a
més compleix el que estableix l’article 12 del PDS de Pedreres de les Illes Balears
(aprovat mitjançant Decret 61/1999, de 28 de maig).

Aquesta proposta de DIA s’emet segons el meu saber i entendre i, sense perjudici
de millor criteri al qual sotmet.

11. PROJECTE D'ELECTRIFICACIÓ DE LES FINQUES DEL POL. 2, PARC. 77 I 81, TM 
BANYALBUFAR (47A/2018).
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El  president  dóna  la  paraula  a  la  senyora  Verónica  González,  que  llegeix  la
proposta d’acord.

A continuació, el president sotmet a votació la proposta d’acord, la qual és 
acceptada per unanimitat, amb els vots a favor dels senyors Alorda, Fuster, 
Fanals, Pol,  Vizcaíno, Gual de Torrella  i Bofill, i les senyores Femenia, Rosende, 
Moreno i García (11 vots). 

Per tant,

DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

El  projecte  objecte  del  present  informe es  troba inclòs  a  l’annex 1.  “Projectes
sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental ordinària”,  Grup 3. Energia. Punt 7.
“Línies de transmissió d’energia elèctrica entre 15 i  66 kV en sòl rústic amb la
qualificació d’ANEI o ARIP, espais naturals protegits a l’empara de la Llei 42/2007 i
espais  de  rellevància  ambiental  de  la  Llei  5/2005,  de  26  de  maig,  per  a  la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), excepte en el  cas que
siguin línies soterrades per camí existent amb una longitud inferior a 1 km “. 

Per  tant,  amb  caràcter  previ  a  la  seva  autorització  administrativa,  procedeix
formular la seva declaració d’impacte ambiental, d’acord amb l’art. 41 de la Llei
21/2013, d’avaluació ambiental.

Antecedents

El Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en sessió de 3 de maig
de 2012, va acordar:

A. En relació a l’Avaluació d’Impacte Ambiental:

Informar favorablement el projecte de "Línia elèctrica de MT, CT i BT, pol. 2 parc. 77 i
78  (finques  de  Son  Balagueret,  Sa  Punta,  Sa  Terra  Rotja  i  Son  Bunyola)",  TM  de
Banyalbufar,  donat  que  el  projecte  ja  està  pràcticament  realitzat,  disposa  de  la
declaració d’interès general i totes les administracions consultades han emès informes
favorables"

B. Pel que fa a la afecció a la Xarxa Natura 2000:

Informar favorablement el projecte d’instal·lació de línia elèctrica MT, CT i Xarxa BT, al
polígon 2, parcel·la 81 i 77 Finca Son Bunyola, TM Banyalbufar, promogut per Son
Bunyola SL, ja que no es preveu que afecti de forma apreciable els hàbitats naturals i
les espècies d’interès comunitari dins el LIC ES5310081 Port des Canonge i el PN de la
Serra de Tramuntana.

L’acord es va publicar al BOIB núm. 96 de 5 de juliol de 2012.
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Actualment el projecte que compta amb informe favorable de la CMAIB (4806/08) i
de Xarxa Natura 2000 (204/2010) es modifica per un canvi del punt de connexió de
les instal·lacions d’ENDESA.

1. Informació del projecte

L’objecte del projecte és la connexió a la xarxa elèctrica (ENDESA) de les parcel·les
77 (Son Bunyola) i 81 (Son Balagueret) ubicades al polígon 2 del terme municipal
de Banyalbufar.

La modificació del projecte està motivada pel canvi del punt de connexió a les
instal·lacions d’Endesa, per la qual cosa es projecta la reconversió de la ET (estació
transformadora) aèria Son Valenti en un CMM (centre de maniobra i mesura) per
a Son Bunyola i  Son Balagueret  i,  una ET per  a  Endesa.  Ambdues (CMM i  ET)
s’ubicaran a un edifici prefabricat de formigó.

Així es projecta una línia subterrània privada AT a 15 kV que anirà des del CMM
fins a l’ET núm. 1 en Son Bunyola. Per a la seva execució es requereix realitzar una
rasa i entubat des del CMM de Son Valentí fins les cases de Son Balagueret, on el
cablejat es passarà fins a Son Bunyola per un tub que ja es troba col·locat per sota
del camí asfaltat.

La modificació permet l’eliminació d’una ET aèria i un tram de línia aèria (15 kV)
existent. Les instal·lacions que son objecte de modificació són:

 Instal·lació pública: inclou

 Reforma de la línia aèria existent (15 kV): Actualment té 120 metres de 
longitud, amb la reforma prevista se suprimeix l’ET aèria sobre pals i es 
col·loca una torre metàl·lica C-2000/14 de manera que la longitud final de 
la línia aèria serà de 32 m.

 Línia subterrània a 15 kV per alimentar CMM+ET: aquesta línia anirà des 
de la torre de reconversió fins el nou CMM+ET i, es soterrarà dins una rasa
de (22x106) cm² pel camí existent.

 CMM+ET: s’ubicaran en un edifici prefabricat de formigó (PFU-7) de 
dimensions (8,88 x 3,18) m². La seva coberta estarà formada per peces de 
formigó, per damunt es formarà la teulada a dos o quatre vessants amb 
teules de formigó.

 Xarxa subterrània de BT: la línia que constituirà la xarxa de distribució 
de baixa tensió serà subterrània i s’ubicarà dins una rasa de (40x60) cm² 
amb caixa de distribució per a urbanitzacions (CDU).
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 Instal·lació privada: inclou

 Línia subterrània a 15 kV des del CMM fins a l’ET núm. 1 de Son 
Bunyola.

Totes les instal·lacions s’ubiquen a propietat privada i no es precisa d’expropiació. 
Com a organisme afectat només està Gesa-ENDESA.

La potència prevista per la línia d’AT soterrada és de 380 kW (475 kVA) per a les 
cases de Son Bunyola i Son Balagueret. La longitud total de la línia és de 2.510 
metres a instal·lar dels quals, 1.700 m requerixen de rasa per camí existent que 
anirà des de el CT de Son Valentí fins a Son Balagueret, la resta anirà des de Son 
Balagueret fins a Son Bunyola per tub ja instal·lat. 

El termini previst per a l’execució del projecte és de 4 mesos

2. Elements significatius de l’entorn del projecte

El projecte objecte d’estudi s’ubica dins l’àmbit territorial del Paratge Natural de la
Serra de Tramuntana (Decret 19/2007),  a zones qualificades amb ús limitat i ús
compatible.  També  es  troba  en  espai  protegit  per  la  Xarxa  Natura  2000,  LIC
ES531008-Port des Canonge i en àrea natural d’especial interès (ANEI) segons la
Llei 1/1991, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de
les Illes Balears.

A més a més, en àrea d’alt nivell de protecció (AANP), àrea de Prevenció de Riscs
(APR) d’esllavissaments, d’erosió i d’incendis segons el Pla Territorial de Mallorca.

Finalment i, segons el Pla General de Defensa contra Incendis Forestals a les Illes
Balears, en zona d’alt risc (ZAR) qualificada amb risc extremadament alt.

3.Resum del procés d’avaluació

Tramitació

El  projecte  objecte  del  present  informe es  troba inclòs  a  l’annex 1.  “Projectes
sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental ordinària”,  Grup 3. Energia. Punt 7.
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“Línies de transmissió d’energia elèctrica entre 15 i  66 kV en sòl rústic amb la
qualificació d’ANEI o ARIP, espais naturals protegits a l’empara de la Llei 42/2007 i
espais  de  rellevància  ambiental  de  la  Llei  5/2005,  de  26  de  maig,  per  a  la
conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), excepte en el cas que siguin
línies soterrades per camí existent amb una longitud inferior a 1 km “. 
Fase d’informació pública i de consultes

Al BOIB núm. 81 de 30 de juny de 2018 es publica “Modificació projecte i estudi
d’impacte ambiental  d’electrificació polígon 2,  parcel·la  77 i  81 Banyalbufar“  se
sotmet  a  informació  pública,  d’acord  amb la  Llei  21/2013,  de  9  de  desembre,
d’avaluació ambiental i, la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les
Illes Balears, durant un termini de trenta dies.

Durant l’exposició pública l’Ajuntament de Banyalbufar va consultar a les següents
Administracions:

• Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca.  DG  de  Recursos
Hídrics (per APR d’erosió i esllavissament), en data 23 de març de 2018
amb RE núm. 7226/18

• Conselleria  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca.  DG  de  Recursos
Hídrics. Servei Forestal (per APR d’incendis), en data 23 de març de 2018
amb RE núm. 7227/18.

• Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca. Departament d’Espais
Naturals  i  Biodiversitat.  Servei  d’Espais  Naturals  (per  Espai  Natural
Protegit – PORN), en data 23 de març de 2018 amb RE núm. 7227/18.

• Consell de Mallorca. Departament de Territori (per Declaració d’Interès
General), en data 23 de març de 2018.

• Consell de Mallorca. Departament de Carreteres (per APT de carreteres),
en data 23 de març de 2018.

A data de realització del present informe es van rebre informes de:
 
- Departament de Territori i Infraestructures. Direcció Insular d’Infraestructures i
Mobilitat, de data 12 de juny de 2018 en relació a la autorització d’obres.

- Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, de data 12 de maig de 2018. Sentit
de no inconvenient per l’execució de les obres amb condicionants.

-  Servei  d’Espais  Naturals,  de  data  28  de  juny  de  2018.  Sentit  favorable  amb
condicionants pel que respecta al paratge natural de la Serra de Tramuntana.

- Servei d’Estudis i Planificació, de data 4 de setembre de 2018. Sentit favorable
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amb condicionant.

-  Servei  d’Espais  Naturals,  de  data  4  de  juny  de  2019,  amb  consideracions
tècniques a tenir en compte en relació a la Xarxa Natura 2000.

- Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, de data 4 de juliol de 2019. Sentit
favorable.

Al·legacions: l’Ajuntament de Banyalbufar en el seu ofici de 25 de setembre de
2018,  certifica  que  durant  el  període  d’exposició  pública  i  consultes  als
organismes i administracions competents no s’han rebut escrits d’al·legacions al
respecte.

No s’han realitzat consultes transfrontereres al no considerar-se necessari.

4. Anàlisi tècnic de l’expedient

Les alternatives considerades pel desenvolupament de la modificació del projecte
d’electrificació són:

 Alternativa 0. Referent a la no execució del projecte, no és viable atès que 
es requereix realitzar la dotació elèctrica als habitatges de les finques de 
Son Bunyola i Son Balagueret.

 Alternativa de procés. Es consideren 3 opcions:

Línia aèria des de la torre de Son Valentí fins a Son Balagueret. Es 
descarta atès l’impacte paisatgístic que suposaria.

Primer tram amb línia aèria, construcció del CT i línia soterrada des 
de Son Valentí fins a Son Balagueret. Es descarta atès que no queda 
assegurada l’estabilitat del terreny per les forts pendents que hi ha 
des de la cota de Son Valentí fins a la cota de Son Balagueret.

Modificació proposada amb línia soterrada. Es correspon amb 
l’actuació menys agressiva i de menor impacte ambiental i 
paisatgístic. 

S’analitzen els  impactes per a l’alternativa seleccionada tenint en compte el
medi biòtic, abiòtic i antròpic tant per a la fase de construcció com per a la fase
de funcionament. 

Es  proposen  tot  un  seguit  de  mesures  correctores de  l’impacte  que  es
consideren específiques per al projecte en qüestió i que suposen una partida
pressupostària de 19.000 €.

El  Programa de Vigilància Ambiental contempla un control i  seguiment dels
paràmetres  més  rellevants  com són:  sòl,  emissions  a  l’atmosfera,  recursos
hídrics, fauna i flora, paisatge i residus. També inclou la redacció d’informes
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setmanals, mensuals i un final amb l’objectiu de valorar globalment l’impacte
de l’obra.

L’annex d’incidència paisatgística (Annex 1), establert per la normativa vigent,
conclou  que  el  projecte  resulta  compatible  amb  l’entorn  i  el  seu
desenvolupament no va a comprometre la qualitat de l’àrea d’influència visual.

Finalment  s’inclou  com  apartat  específic,  Annex  2,  una  Avaluació  de
repercussions  ambientals en  relació  a  la  ubicació  del  projecte  dins  Xarxa
Natura 2000. Aquesta contempla mesures correctores per a la protecció de
l’avifauna i altres associades a la conservació de l’hàbitat d’interès comunitari
9340 Alzinars de Quercus ilex i Quercus rotundifolia.

5. Consideracions tècniques

Pel que fa a la possible afecció a espais Xarxa Natura 2000, l’informe del Servei
d’Espais Naturals fa constar que:

a) En l’estudi d’impacte ambiental s’incorpora una avaluació de les repercussions
ambientals  sobre  la  Xarxa  Natura  2000,  sense  que  s’apreciï  cap  afecció
significativa sobre els hàbitats i espècies d’interès comunitari presents en la zona
d’actuació. S’identifiquen afeccions puntuals sobre algunes espècies d’aus en la
fase de construcció, que en tot cas són poc significatives i temporals.

b) La  Circular  del  conseller  de  Medi  Ambient,  Agricultura  i  Pesca  de  data  4
d’octubre de 2016 estableix que "En els procediments d’avaluació de repercussions
s’ha de considerar el que disposa l’annex de la circular de dia 4 de novembre de 2015
que  enumera  determinades  actuacions  que,  si  no  s’adverteixen  circumstàncies
especials,  no  es  preveu  que  puguin  tenir  una  afecció  apreciable  directament  o
indirectament  als  espais  Xarxa  Natura  2000".  El  punt  13  de  l’esmentat  annex
s’especifiquen les esteses elèctriques soterrades per camins o les seves voreres
com a tipologia d’actuacions per les que no es preveu una afecció apreciable als
espais Xarxa Natura 2000.

c) En el Pla de Gestió Natura 2000 de la Serra de Tramuntana (Decret 49/2015)
únicament s’identifiquen com a pressions i amenaces, sobre determinades aus,
les derivades de les línies elèctriques i telefòniques suspeses, que no és el cas del
projecte que ens ocupa.

6. Conclusions

Per tot l’exposat es proposa, formular la declaració d’impacte ambiental favorable
sobre la modificació del projecte d’electrificació de les finques del  polígon 2,
parcel·les  77  i  81  del  terme  municipal  de  Banyalbufar,  promogut  per  Son
Bunyola,  S.L.,  al  concloure’s  que  previsiblement  no  es  produiran  impactes
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adversos significatius sempre que es compleixen les mesures incloses en l’EIA i,
els condicionants següents:

1. Segons l’informe del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl:

a) Les  obres  es  realitzaran  preferentment  fora  de  l’època  de  risc
d’incendis, es a dir, entre al 16 d’octubre i el 30 d’abril.

b) La documentació del projecte ha d’incloure que durant l’execució de les
obres es prendran les mesures establertes a l’article 8.2.c del Decret
125/2007. La maquinaria i equips a utilitzar en terreny forestal i àrees
contigües de prevenció, el funcionament dels quals generi deflagració ,
espurnes o descàrregues elèctriques susceptibles de provocar incendis
forestals, s’haurà de tenir en compte el següent:

- S’ha de complir allò que estableixi la Directiva 98/37/CE, de 27 de 
juny, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres
obre màquines, pel que fa a les determinacions en relació al risc 
incendi.
- Les màquines que es facin servir a terrenys forestals o menys de
500 metres dels mateixos s’utilitzaran extremant les precaucions
en el seu  ús  i  adequat  manteniment  (evitant  la  provocació
d’espurnes). El proveïment de benzina d’aquesta maquinaria s’ha de
realitzar a zones de seguretat aclarides de combustible vegetal.
- En tots els treballs que es realitzin a terrenys forestals o en aquells 
que  es  trobin  condicionats  per  les  mesures  preventives  
anteriorment  referides  s’ha  de  disposar,  per  a  ús  immediat,  
d’extintors  de  motxilla  carregats  i  de  les  eines  adequades  que  
permetin sufocar qualsevol conat que es pogués provocar.

c) La  nova línia  elèctrica  anirà  íntegrament  soterrada i  al  voltant  dels
centres  de  transformació  CT/ET  o  instal·lacions  complementàries
s’haurà de mantenir un àrea de baixa càrrega de combustible de al
menys 5 metres de distància.

d) Es  verificarà  durant  l’execució  de  les  obres  i  especialment  amb
posterioritat  a  aquestes  (obertura  de  rasa),  que  el  ferm  del  camí
existent  quedi  en condicions  suficients  (compactació,  etc)  per  evitar
processos d’erosió posteriors.

e) Tots  els  operaris  participants  en  les  activitats  seran  instruïts  en
l’existència  de risc  d’incendi forestal,  en les mesures de prevenció a
adoptar  i  en  les  actuacions immediates  a  efectuar  davant  un conat
d’incendi,  així  com el  telèfon de contacte en cas d’emergència (SEIB
112).
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2. Segons l’informe del Servei d’Espais Naturals:

a) Per evitar l’alteració de la vegetació natural, no es poden ubicar sobre 
àrees de vegetació silvestre les zones d’aplec i altres materials i estris 
necessaris  a l’execució de les obres. En el cas que es pugui veure afectat 
algun arbre o arbust de port arbori, aquests es retiraran i replantaran als 
voltants de les zones d’actuació, o es restituiran en el cas que això no sigui 
possible.

b) Amb l’objectiu d’evitar pertorbacions sobre la fauna present a la zona, no 
es podran generar renous forts o estridents durant l’execució de les obres.

c) Per als elements aeris que s’hagin d’instal·lar, com la torre d’AT tipus C- 
2000/14 m, s’ha de tenir en compte el que estableix el RD 1432/2008, de 29
d’agost, pel que s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna 
contra la col·lisió i electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

d) Es prendran totes les mesures que siguin adients per a prevenir qualsevol 
afectació als elements de patrimoni històric present en la zona d’actuació, 

  les marjades i les parets de pedra en sec.

e) S’ha d’aportar l’estudi de viabilitat sobre la implantació de l’energia solar o 
eòlica al que es refereix l’article 95.1 del PORN, que palesi que aquestes 
sistemes no són viables en aquest concret.

f) Es prohibeix l’obertura de nous vials i camins, així com el trànsit rodat 
camp a través i l’ús de dreceres.

g) Tots els residus que es generin hauran de ser retirats i lliurats a un gestor 
autoritzat.

3. Segons l’informe del Servei d’Estudis i Planificació, les rases i les excavacions  
dels fonaments nous han de romandre oberts el mínim temps possible.

4. S’hauran de tenir en compte les consideracions establertes a la Norma 22 del 
PTI  de  Mallorca  pel  que  fa  a  les  condicions  d’integració  paisatgística  i  
ambiental.

Aquesta  proposta  de  DIA  s’emet  sense  perjudici  de  les  competències
urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les
autoritzacions o informes necessaris per a l’obtenció de l’autorització.

PRESIDÈNCIA

13. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’IMPACTE AMBIENTAL:
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La  senyora  Femenia  dóna  compte  de  les  següents  resolucions  d’impacte
ambiental.  Els membres del Subcomitè d’AA es donen per assabentats: 

 Millora  de  l'  accessibilitat  i  tancament  estació  de  tren  a  Binissalem,  TM
Binissalem (240a/2018). 

 Projecte  de  gestió  de  residus,  promogut  per  Cuxach  SA,  TM  Pollença
(9a/2019). 

 Projecte urbanització UE 52/03, c/ Sant Marc, Sant Lluc i Cabrelles, TM Palma
(19a/2019).

 Unifamiliar, annex i piscina, finca Ca na Bagota, pol. 32, parc. 109, TM Sant
Josep de sa Talaia (189a/2017).

 Declaració d’interès gral projecte educació ambiental jaciment Rafal Rubí,
TM Alaior (17a/2019).

 Instal·lació fotovoltaica per autoconsum a l'EDAR, TM Alaró (197a/2018).
 Rectificació de la Resolució de Reforma i ampliació annex i canvi ubicació

piscina finca Al Parico, TM Ciutadella (173a/2018).
 Instal·lació de gestió d'olis vegetals usats, TM Bunyola (49a/2019).
 Parc solar fotovoltaic per autoconsum per alimentació inst de tracció, TM

Santa Maria del Camí (26a/2019).
 Projecte adaptació carretera del Far a Portocolom Camí del Far Fase I, TM

Felanitx (88a/2019).
 Projecte  de  modificacions  Planta  de  Transferència  "nord"  Alcúdia,  TM

Alcúdia (41a/2019).
 Projecte  de  modificacions  Planta  de  Transferència  "sud"  Campos,  TM

Campos (42a/2019).
 Projecte  deixalleria  municipal  de  Lloseta  al  carrer  Teixidors,  TM Lloseta

(56a/2019).

14. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈ-
GICA:

El senyor Adrover dóna compte de les següents resolucions d’avaluació ambiental
estratègica.  Els membres del Subcomitè d’AA es donen per assabentats: 

 Estudi de detall de l'àrea d'actuació 5.15.3 de les NNSS, TM Sant Josep de sa
Talaia (191e/2018).

 Modificació puntual 5/2017 NNSS, nova regulació dels usos, TM Sant Josep
de sa Talaia (30e/2018).

 Estudi de detall de l'àrea d'actuació 5.2 de les NNSS, TM Sant Josep de sa
Talaia (190e/2018).

 Modificació  núm 14  NNSS  relativa  ordenació  sistema  general  públic  La
Victòria, TM Alcúdia (135e/2018).
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 MP PGOU canvi ús equipament municipal c/ Golf de Biscaia 5, TM Palma
(87C/2019).

 Modificació  puntual  núm  92  NNSS  de  planejament,  TM  Santanyí
(125e/2018).

 MP de les NNSS introd ús resi col·lec hoteler parc Molí i Illa 63462 Fornells,
TM Es Mercadal (216e/2018).

 Modificació Puntual núm 4 Pla Territorial Insular de Formentera (1e/2019).

15.  DACIÓ  DE  COMPTE  DE  RESOLUCIÓ  DE  FINALITZACIÓ  I  ARXIU  DELS
EXPEDIENTS

El senyor Adrover dóna compte de la següent resolució d’arxiu d’expedient. Els
membres del Subcomitè d’AA es donen per assabentats:

 Aparcament Ses Covetes, TM Campos (13834/2011). 
 Unifamiliar aïllat amb piscina, Finca Cala Figuera, pol. 8, parc. 43, TM

Sant Joan de Labritja (162a/2017).
 Pla Especial del centre històric, TM Petra (1081/10).
 Modificacions Puntuals 1/18, 1/19, 2/19 normes subsidiàries, TM 

Petra (111C/2019).
 Activitat permanent major amb obra major per reciclatge de paper, 

TM Bunyola (8a/2019).
 Modificació del Pla especial del centre històric, TM Pollença 

(47e/2014).
 Condicionament vials i paviments varis, TM Banyalbufar (56a/2018).
 Línia BT per habitatge unifamiliar, ctra Es Mercadal-Es Migjorn Gran,

TM Es Mercadal (73C/2015).
 Explotació pedrera Llimpet (105), TM Alaior (108A/2018).
 Projecte d'aparcament dins zona no urbanitzable a Ses Covetes, TM 

Campos (21523/2012).
 Condicionament de camins interiors Finca Son Bunyola, TM 

Banyalbufar (158i/2009).
 Explotació i restauració de l’ampliació de la pedrera «Rosselló», TM 

Petra (20799/2009).
 Legalització d'edificació i cobertes a la parcel·la 814, pol. 4, TM 

Pollença (97a/2017).

16. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ D’ACUMULACIÓ D’EXPEDIENTS

El senyor Adrover dóna compte de la següent resolució d’arxiu d’expedient. Els
membres del Subcomitè d’AA es donen per assabentats:
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 Explotació  minera  Son  Tey  (170)  i  instal·lació  planta  aglomerat  
asfàltic pedrera Son Tey 170, TM Sineu (113A/2018 i 129A/2018).  

17. TORN OBERT DE PARAULES.

Atès que no hi ha més intervencions, el president a les 14:30 h aixeca la sessió, de 
la qual com a secretari estenc aquesta acta.

La Secretària

Vist i plau del president Vizde la 
Comissió de Medi Ambient de les 
Illes Balears

Isabel Dameto Truyols

Antoni Alorda Vilarrubias

Subcomitè d'AA de 19 de setembre de 2019 Pàgina 145 de 145


	2. Informació del projecte
	3. Elements significatius de l’entorn del projecte
	4. Resum del procés d’avaluació
	5. Anàlisi tècnic de l’expedient
	6. Conclusions
	Per tot l’exposat es proposa formular la declaració d’impacte ambiental favorable a la realització del projecte d’explotació i pla de restauració de l’explotació minera Rafal Amagat (486), que forma part de la parcel·la 22, polígon 12 de Ciutadella de Menorca, promogut per Bartolomé Camps Moll, al concloure’s que previsiblement no es produiran impactes adversos significatius sempre que es compleixen les mesures incloses en l’EIA, en la documentació complementària i, els condicionants següents:
	Conclusions
	4. Anàlisi tècnic de l’expedient

