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I. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC

I.I. ANTECEDENTS I MARC NORMATIU
L’Ajuntament de Sencelles havia iniciat la tramitació d’aquesta Modificació Puntual mitjançant l’Aprovació
Inicial de la mateixa per Acord del Ple de l’Ajuntament de Sencelles de 11 de març de 2016, prèvia sol·licitud
d’informes a diferents administracions dels quals es varen obtenir els següents acords i/o informes:


Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en sessió de dia 17 de setembre
de 2015 de no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària dita modificació puntual.
Emisor: CMAIB/CG/ms
Nº Exp: 85E/15



Informe favorable de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut de data 5 de juny
de 2015, condicionat a:
- Realització de l’estudi hidrogeològic del terreny d’acord amb el Decret 105/1997 de 24 de
juliol de policia sanitària mortuòria
- Que es tinguin en compte els perímetres de protecció de les captacions d’aigua
d’abastiment a poblacions respecte del cementiri.
Exp: 98/15
Dits estudis varen ser realitzats per Hidrogeologia de Mallorca S.L.U.i en data 12 de novembre de
2015 la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut emet informe favorable.



Informe favorable de la Direcció General d’Aviació Civil de data 17 de setembre de 2015.
Nº Exp: 150.240



Informe amb deficiències de 8 de juliol de 2016 de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat,
Departament de Territori i Infraestructures del CIM.
Emisor: SOPS/CR
Nº Exp: 665/2016
L’informe conté una sèrie de deficiències i una sugerència com a alternativa, que és la que recull
aquest documentació modificada.

La proposta que ara es tramita modifica l’anterior documentació, fonamentalment, en el sentit d’incorporar la
sugerència realitzada al seu informe per a La Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat i habilitar l’accés al
Cementiri per el camí de Consell que pertany a la xarxa local de carreteres, modificant així l’anterior proposta
d’accés a través de la carretera Ma-3021.
Fruit d’aquesta modificació resulta que la part de la parcel·la 5 on es plantejava l’accés anterior queda
fora de l’àmbit, incorporant-se a aquesta una part de la parcel·la 13 que és per on es planteja el nou
accés a través del Camí de Consell.
La part de la parcel·la 13 incorporada té igual superfície, la mateixa qualificació urbanística i
característiques medi-ambientals que la primitiva,
La diferència principal és que modifica l’accés inicialment previst per la carretera Ma-3021de la xarxa
secundària i el trallada al camí de Consell de la xarxa local, seguint el suggeriment del Departament
de Territori i Infraestructures, redundant aquesta modificació en una millora en la seguretat d’accés
per els vehicles i vianants.
El present document d’Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada, introdueix una modificació sobre
l’exp 58E/15 CMAIB que, sense ser substancial respecte a l’expedient ja informat,, necessita ser tralladat
novament a l'òrgan ambiental, per valorar si la modificació proposada presenta efectes significatius sobre el
medi ambient i si pertany declarar, novament, la no subjecció a avaluació ambiental estratègica.
Per aquest motiu se presenta novament el document anteriorment informat amb les correccions
derivades de dita modificació.
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El grup 1 de l'annex III de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d'Impacte Ambiental i
Avaluacions Ambientals Estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm 133, de 21/09/2006) determina que
estan subjectes a avaluació ambiental i estratègica els instruments de planificació territorial i concretament
les Normes Subsidiàries de planejament.
No obstant, l'article 17 de la Llei es refereix al fet que aquests plans, quan es tracti de modificacions menors,
se sotmetran a avaluació ambiental estratègica quan ho decideixi l'òrgan ambiental en els següents casos:
a) Els plans i programes subjectes que estableixin l'ús de zones de reduït àmbit territorial.
b) Les modificacions menors en els plans i programes subjectes.
c) Els plans i programes diferents dels esmentats en l'article anterior que estableixin un marc per a
l'autorització futura de projectes.
D'altra banda, cal tenir en compte que la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de Mesures Ambientals per
Impulsar les Inversions i l'Activitat Econòmica a les Illes Balears (BOIB nº17, de 24/11/2009), va afegir
l'apartat 4º al grup 1 de l'annex III que exclou directament d'avaluació ambiental estratègica les modificacions
menors de plans:
a) Disminució de coeficients d'edificabilitat o de percentatges d'ocupació de les edificacions.
b) Disminució de l'altura màxima de les edificacions.
c) Canvi d'usos plurifamiliars a unifamiliars.
d) Augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones d'equipament, espais
lliures públics o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificació o classificació no afecti
terrenys classificats com a sòl rústic.
e) Augment de la superfície de la parcel·la mínima per poder construir o implantar un ús urbanístic.
f) Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable amb la finalitat de reconvertir-los en sòl rústic.
g) Implementació o extensió de mesures de protecció del medi ambient, del sòl rústic o dels béns
integrants del patrimoni històric, incloent les modificacions dels catàlegs de protecció del patrimoni
històric, dels plans d'ordenació dels recursos naturals i dels plans rectors d'ús i gestió.
h) Establiment o modificació dels índexs d'ús turístic o residencial sempre que suposin disminució de
la capacitat de població.
i) Modificació de delimitació de l'àmbit de polígons o unitats d'actuació i canvi de sistema d'actuació.
Enllatzant amb l’anterior i en aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental (BOE
num.296 de 11/12/2013) i segons el seu artº 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica, resulta
que són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada:
a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior.
b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, de
zones d’extensió reduïda.
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no
compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior
En el present cas, la Modificació del planejament vigent suposa una modificació menor, que afecta un reduït
àmbit territotrial i que no causa efectes significatius sobre el medi ambient pel que es pot considerar com no
subjecta a avaluació ambiental estratègica. No obstant això, al tractar-se d'una modificació menor d'acord
amb el que estableix l'article 95 de la Llei 11/2006 i al no estar en cap dels supòsits anteriorment descrits
d'exclusió automàtica de l'avaluació, es demana a la Comissió Balear de Medí Ambient, com a òrgan
competent, la no subjecció a avaluació ambiental estratègica, per la cual cosa s’aporta juntament amb
l’esborrany del Pla previst (Modificació Puntual) aquest Document Ambiental Estrategic que ha de contenir la
informació relacionada a l’art. 29 de la Llei 21/2013.
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i
ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o
programa en l’àmbit territorial afectat.
e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació.
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f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada.
h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes.
i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el
canvi climàtic.
j) Una descripció de les mesures previstes per el seguiment ambiental del pla.

I.II. JUSTIFICACIÓ, OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
El temps transcorregut de vigència de l’actual ordenació urbanística, el llarg procés que presuntament
suposarà la revisió de las N.S. de planejament en tramitació (que òbviament recollirà aquesta modificació) i
les necesitats d’adequar el planejament urbanístic a les situacions existents i necessitats actuals ha originat
la tramitació d’aquesta Modificació puntual del Planejament de manera anticipada.
La present modificació de les N.S. vigents consisteix, en línies generals, en:
1. Canvi de la qualificació urbanística d’uns terrenys ubicats en Sòl Rústic General (parcel·la 3, 4 i part
de la 5 del polígon 9-nucli de Biniali), per a la regularizació urbanística d’un Equipament existent
destinat a Cementiri, de manera que aquests terrenys i els veinats conformen l’àmbit d’aquest
“Sistema General en Sòl Rústic d’Equipament Comunitari destinat a Cementiri”.
Dit Equipament es troba situat a la carretera Ma-3021 a un indret molt pròxim al nucli de Biniali. La
parcel·la 3, de 561 m2 es correspon amb la infraestructura ja existent, mentre que les parcel·les 4 i
part de la 5, d’un total de 3.075 m2, es corresponen amb la zona ampliada.
Quadre resum de les parcel·les i superfícies afectades:
Situació cadastral
Parcel·la nº 3
Parcel·la nº 4
Parcel·la nº 13 (part d’ella)
Superfície cadastral total

Parcel·la cadastral

Superf. cadastral

07047A009000030000OQ
07047A009000040000OP
07047A009000130000OK

561 m2
2.265 m2
810 m2
3.636 m2

2. Modificació parcial de l’artº 142. “Equipamientos”, al seu apartat “EQUIPAMIENTO (EQ-2)” la
redacció del qual, a mes de resultar equívoca, resulta incompleta al no contemplar l’apartat relatiu a
“CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD”
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I.II.I.- Foto aèria IDEIB-1956 acreditant situació i existència del Cementiri d’abans de 1.956

I.II.II.- Foto aèria IDEIB-2012 acreditant l’ambit de la Modificació Puntual i situació actual

tel: 971.71.18.32
tel: 639.65.30.25
fax: 971.42.57.51
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I.III. FITXA DEL SISTEMA GENERAL EN SÒL RÚSTIC PROPOST A LA M.P.
IDENTIFICACIÓ
DENOMINACIÓ

Sistema General en Sol Rustic d’Equipament Comunitari – Cementiri Biniali

CODI

EQ-2 Cementiri de Biniali

SITUACIÓ

Camí Consell-Biniali – Nucli de Biniali – Plànol d’Ordenació N.S.: AN-3

COORDENADES UTM

X: 487850

REFERÈNCIA CADASTRAL

Polígon 9 – Parcel·les 3, 4 i part de la 13 (T.M. de Sencelles)

SUPERFÍCIE

3.636 m2 (Superfície cadastral)

Y: 4388700

ORDENACIÓ URBANÍSTICA
CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
Sòl Rústic

CATÀLEG

N.S.
Zona Agrícola-Ramadera
P.T.M.
Sòl Rústic General SRG i Àrea de Protecció Territorial (APT)
Servitud relativa a la Seguretat Aeronàutica d’acord amb el Decret 584/1972,
de 24 de febrer , de Servituds Aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de
1972), modificat pel Real Decret 297/2013, de 26 d’Abril , (BOE núm, 118, de
Servitud de 18 m. al seu costat Est relatiu a la carretera Ma-3021 ja que
aquesta pertany a la “xarxa viària secundària” i servitud de 8 m. al seu costat
Oest relatiu al camí de Consell, que pertany a la “xarxa viària local o rural”
d’acord amb la Llei 5/ 1990, de 24 de maig, de Carreteres.
A.I. de 28/11/2013
Codi: CE-2 Cementiri corredor i Oratori

DOMINI / ÚS

Públic

SISTEMA D’ACTUACIÓ

Expropiació de l’ampliació

ORDENACIÓ

AFECCIONS

SITUACIÓ GENERAL DINS PLÀNOL D’ODENACIÓ AN-3
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PLANTA GENERAL EQ-2 “CEMENTIRI DE BINIALI”

NORMES URBANÍSTIQUES
DEFINICIÓ

Correspon a les àrees del Cementiri Municipal de Biniali.
Panteons funeraris, tombes i edificacions i espais annexes

CLASSIFICACIÓ

EQ-2. Cementiri

PARCEL·LA MÍNIMA

Parcel·les delimitades amb la classificació EQ-2 sobre els plànols d’ordenació
de les Normes Subsidiàries

TIPUS D’ORDENACIÓ

L’ordenació de l’edificació serà la necessària per a l’ús al que es destina amb
un màxim del 80% d’ocupació

EDIFICABILITAT

Màxima: 0,8 m2/m2

ALÇADA MAX./TOTAL

3,75 m./ 5,00 m., corresponents a PB.

USOS PERMESOS

Els corresponents als serveis funeraris en general, cementiri, tanatori,….
d’acord amb lo previst al Decreto 105/1997, de 24 de juliol, per el qual
s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
Complementàriament als anteriors es permetrà l’aparcament de vehicles i
àrees verdes annexes.

CONDICIONS D’ESTÈTICA

Les pròpies de l’equipament i el seu ús específic, però respectant la
Catalogació actual (CE-2) i/o posteriors que li puguin afectar.
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I.IV. CARACTERÍSTIQUES MEDI AMBIENTALS DE L’ÀREA AFECTADA PER LA M.P.
Les característiques medi ambiental de l’àrea afectada per la Modificació plantejada, constituïda per l’actual
Cementiri i la seva ampliació responen al segúenta apartats:

I.III.I. Fisiografia, geologia i litologia
Fisiografia: Al tractar-se d'una superfície molt reduïda situada en una zona plana, el desnivell també és
pràcticament nul. El cementeri es situa a 108-110 metres d'altura sobre el nivell del mar.
Geologia i litologia: S'assenta sobre dipòsits de caràcter al·luvial (argiles, llims, arenes calcàries i
conglomerats) del quaternari. Es tracta d'afloraments de l'era quaternària.

I.III.II. Hidrologia superficial i subterrània
Pel que fa a la hidrologia superficial, es tracta d'una zona planera que drena en direcció sud-oest, cap al
torrent de Solleric.
Respecte a la hidrologia subterrània, es troba sobre la unitat hidrogeològica d’Inca–sa Pobla (18.11). En
aquesta unitat hi ha risc per sobreexplotació, que es tradueix en la incursió de la falca marina a la zona de
s’Albufera. També hi ha concentracions de nitrats elevades (amb màxims de 500 mg/l), conseqüència de
l’activitat agrícola i ramadera. Els principals focus de concentració de nitrats es troben a la plana de sa Pobla
i s’Albufera, i al nord de Santa Maria. No obstant la qualitat de l’aigua es bona, tret d’algunes excepcions.
El risc de vulnerabilitat d'aqüífers d'aquesta zona és moderat. Situació que afecta pràcticament a la totalitat
del T.M. de Sencelles.

I.III.III. Riscos d’erosió, esllavissada, incendi i inundació
L'àmbit no es localitza dintre de cap zona de risc de les que constitueixen les Àrees de Prevenció de Risc
(APR) delimitades en el Pla territorial de Mallorca.

I.III.IV. Vegetació i fauna
Els terrenys que integren l'àmbit no es troben ocupats per cap tipus de vegetació natural. A l’entorn immediat
podem trobar les espècies pròpies del Pla de Mallorca com ullastres, garrovers, ametllers, mata i vegetació
ruderal i arvense. També trobam conreus de vinya, blat, ordi o civada.
La fauna pròpia de l’entorn està formada per alguns rèptils (dragó i serp de terra), ocells propis de zones
d’arbrat i herbacis de secà (perdiu, mussol, òliba, puput, taulader, oronella, xoriguer, cega, etc...) a més de
les generalistes (mèrlera, busqueret, pinsà, verderol, etc..) i les espècies migratòries (cega, rupit, tord, tortora,
etc...). Finalment els mamífers mes comuns son els rosegadors comuns, el conill, l’eriço, el mostel, etc...

I.III.V. Paisatge
La regularització urbanística del Cementiri existent i la seva ampliació està inclosa dintre de la Unitat
d’Integració Paisatgística 9 (UIP–9 Pla) i l’Àmbit de Planejament Coherent Supramunicipal 8 (APCS–8 Pla i
Puig de Bonany).
Pel que fa a la qualitat paisatgística segons els valors naturals i ambientals s’ha de dir que és una zona de
mitjana-baixa qualitat. S'ha calculat a partir de l'índex de qualitat com a resultat de ponderar diferents
variables (vegeu Paisatge dintre de la Situació actual del medi ambient).
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I.III.VI. Recursos Científico-Culturals
L'oratori del cementeri de Biniali s'inclou en el Catàleg de patrimoni (CE-2) i gaudeix d'un grau de protecció A.
I.III.VII. Usos del sòl
Les dades d’usos s’han obtingut a partir de les fotografies aèries existents al portal web IDEIB i de la
inspecció ocular dels terrenys afectats. Malgrat es tracta d'una parcel·la ocupada per usos agraris (secà
sense arbrat), desde fa anys no és objecte d’explotació.
I.III.VIII. Xarxa viària d’accés
S’hi accedeix directament a través del camí de Consell que conecta Biniali i Consell i que pertany a la xarxa
local o rural..

I.V. EFECTES SIGNIFICATIUS EN EL MEDI AMBIENT DE L’ÀREA AFECTADA PER LA M. P.
Una vegada realitzada la descripció de l’inventari ambiental de la zona afectada passem a detallar els
elements concrets que constitueixen la matriu d’interaccions: accions i factors ambientals. En aquest apartat
s’exposen les principals accions, que són susceptibles de generar algun impacte en el medi ambient.
Existeixen nombroses tècniques per identificar i valorar possibles efectes produïts per les actuacions
realitzades per l’home sobre el medi natural i humà que afecten. Per a aquest cas s’utilitzarà el mètode de la
matriu d’interaccions.
En aquest cas es realitzarà una relació d’efectes de cada una de les accions definides sobre els factors
identificats. Quan el nombre d’accions és reduït aquesta tècnica és més factible, ja que permet veure cada
acció com interactua amb els factors ambientals, i permet tenir una visió clara de cada acció i dels seus
principals efectes.
Un cop identificats els efectes significatius, es descriuran per cada un d’ells els següents aspectes: efectes
secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini, permanents i temporals, positius i negatius.
Per cada efecte significatiu a part de comentar-lo s’inclourà la següent taula on es detalla la tipologia del
mateix.
1
Tipologia de l’efecte:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini, 6. A llarg termini, 7.
Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.



L’efecte secundari és aquell que deriva d’un efecte primari, i l’efecte primari (que no apareix
a la taula) és aquell que té una repercussió immediata en algun factor ambiental.



Acumulatiu. L’efecte simple és aquell que es manifesta en un sol component ambiental i no
indueix efectes secundaris, ni acumulatius, ni sinèrgics. Efecte acumulatiu és el que
incrementa progressivament la seva gravetat que es perllonga l’acció que el genera.



Sinergia. Sinèrgic o no sinèrgic. L’efecte sinèrgic significa reforçament d’efectes simples, es
produeix quan la coexistència de varis efectes simples suposa un efecte major que se
suma al simple.



Moment. S’entendrà efecte a curt termini el que es manifesti abans d’un any des de l’execució
del Pla, a mitjà termini 5 anys des de l’execució i a llarg termini més de 5 anys.



Permanent. Suposa una alteració de duració indefinida.



Temporal. L’efecte temporal és aquell que roman un temps determinat.



Signe: positiu o negatiu, es refereix a la consideració de benèfic o perjudicial que mereix
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l’efecte a la comunitat tècnico-científica i a la població en general.
I.V.I. Efectes negatius
Substitució d'usos agraris per equipaments i infraestructures en sòl rústic. Es tracta d'un efecte
sinèrgic, ja que la seva existència contribueix a minvar la qualitat paisatgística i afectar la fauna de la zona,
entre d'altres efectes.
1

2



3

4



5

6



7

8

9



10


Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

Presència de pols i partícules en suspensió i disminució de les condicions de confort sonor
relacionades amb les obres dels sistemes generals. Quan s’executin les obres d’urbanització i edificació,
la qualitat de l’aire minvarà per l’alliberament de pols i altres partícules a l’atmosfera resultat d’aquestes
obres. També augmentarà la contaminació sonora fruit d’aquestes obres. No obstant es tracta d’afeccions
temporals que una vegada acabades les obres queden eliminades.
Una vegada en funcionament, puntualment hi haurà els contaminants atmosfèrics i sonors dels vehicles que
accedeixin al cementiri. L’accés al cementiri a través del camí de Consell que té un trànsit molt limitat
minimitza aquests efectes i es tracta d’una afecció de perfil molt baix, inclús molt inferior a la que ja provoca
l’existència de la carretera Ma-3120.
1

2

3

4



5

6

7



8

9



10


Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

Alteració dels hàbitats faunístics com a conseqüència de l’execució dels nous equipaments i
infraestructures previstos en sòl rústic. L'efecte és de caire menor. La proximitat al nucli de Biniali de
caràcter rural determina que la fauna allà exitent està habituada a la presència de l'home.
1

2



3

4



5

6



7

8

9



10


Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

Degradació de la qualitat paisatgística i impacte visual del nou equipament i infraestructura. Es tracta,
en general, d'efectes de poca magnitud per ja existir el Cementiri actual i per la seva proximitat al sòl urbà de
Biniali i perquè s'ubiquen a zones planes d'escassa intervisibilitat.
1

2

3

4

5


6

7

8

9



10


Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

I.V.II. Efectes positius
Millora de l’accessibilitat i connectivitat actual al Cementiri gràcies als terrenys incorporats.
Actualment el Cementiri no te accés de vehicles ni lloc d’aparcament, de manera que a més de la mancança
que això suposa, hi ha un efecte greu de perillositat viaria al trobarse alineat amb la carretera Ma-3021. El
nou accés previst desde el Camí de Consell que pertany a la xarxa local/rural i que té un trànsit mínim
amortigua la perillositat d’accés a traves de la Ma-3021. La ordenació d’aquest espai suposa una millora

11

Miquel Àngel Capó Bibiloni.

arquitecte coaib 257.222

Documentació

Modificació Puntual de las N.S. de Sencelles

Fase

Document Ambiental Estrategic-Modificació

Promotor

Ajuntament de Sencelles

Situació

Cementiri de Biniali – Pol 9 – Par 3, 4 i part de la 13
07140 – Sencelles (Illes Balears)

miquel
angel
capo
bibiloni

a

ac b
arquitecte

plaça santa eulalia, nº 7-4º-4ª
07001
ciutat de mallorca
e-mail: macapo@arquired.es

tel: 971.71.18.32
tel: 639.65.30.25
fax: 971.42.57.51

important d’aquests aspectes i el que és mes important una millora en la seguretat del vehicles i persones
que hi accedeixin.

1

2

3







4

5

6



7

8



9

10



Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

Millora de la dotació d'espais lliures d’ús públic, ja que la dimensió de l’àrea ordenada permetra utilitzar-la
a curt i mitja termini com a zona pública lliure, fins que a llarg termini pugui esser totalment ocupada per els
usos funeraris prevists. Un augment d'espais públics influeix positivament en la qualitat de vida dels habitants
de Biniali, en particular, i de tot el municipi en general.
1

2





3

4

5





6

7

8

9





10

Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

Valoració social positiva al tractarse d’un equipament existent que es trobava sense ordenar i que es
necessari ampliar per haver superat la seva capacitat. La ordenació d’un espai existent per a un
equipament necessari i que havia quedat petit genera socialment una acceptació motivada per la consciència
de la seva necessitat.
Si això es junta amb l’aplicació de paràmetres constructius basats en criteris bioclimàtics que favoreixen
l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigüa, la adequada gestió del residus, etc.... queda més
reforçat el valor positiu de l’acció.
1

2

3

4


5

6

7

8



9

10



Tipologia de l’efecte: 1. Secundari, 2. Acumulatiu, 3. Sinèrgic, 4. A curt Termini, 5. A mitjà termini,
6. A llarg termini, 7. Permanent, 8. Temporal, 9. Positiu, 10. Negatiu.

I.VI. MESURES CORRECTORES PREVISTES.
Les N.S. vigents, la Revisió i adaptació de les N.S. en tramitació i la normativa de rang superior venen
incorporant mesures i paràmetres destinats a minvar els efectes negatius que se’n deriven de moltes
actuacions similars a la proposta. Des d’aquest document es proposen noves mesures per a minvar els
efectes negatius més importants detectats, derivats de la ordenació del sistemes generals existent i de la
seva ampliació en sòl rústic.
Mesures destinades a minvar efectes com el renou, emissions de partícules i pols:

1. Durant la fase d’urbanització del la zona d’ampliació del Sistema General d’Equipament –
Cementiri proposat i les posteriors edificacions que si puguin realitzar, triar la maquinària i equips
adequats per a cada feina que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i
emissions de gasos.
Mesures destinades a la minva dels efectes sobre el paisatge, la vegetació i la fauna:

1. Que les noves edificacions siguin d’alçada inferior a l’oratori existent. Se estima adequat que no
superin l’alçada d’una planta, de manera que la vegetació existent i la que es pugui implantar
enmascarin els nous volums edificats.
2. Que les noves edificacions estiguin adaptades a l’entorn. La integració harmònica amb l’entorn
es procurarà adoptant una arquitectura no estrident, senzilla i racional.
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3. Que els tancats de l’àrea afectada per la intervenció prevegin obertures per a facilitar el pas de la
fauna terrestre.

4. En l’adequació interior del recinte, preveure vegetació natural pròpia de l’entorn físic.
5. Que les edificacions que que se vagin a realitzar prevegin les mesures adequades per a reduir el
seu impacte visual: arbrat i/o vegetació annexa i se fomenti la integració harmònica amb l’entorn
adoptant una arquitectura no estrident, senzilla i racional, utilitzant tipologies i colors no
estridents, per exemple.
6. Que en els espais lliures i zona d’aparcament annexa s'hi sembri vegetació autòctona amb
baixos requeriments hídrics i es facin servir sistemes de regatge de baix consum.
Mesures destinades a minvar els efectes de riscos ambientals:

1. Que els projectes de noves tombes, tanatori o similar estiguin convenientment dissenyats per a
que no es produeixin abocaments cap al subsòl, tenint en compte la vulnerabilitat moderada de
l'aqüífer subjacent i que es prenguin les mesures pertinents al respecte.
Mesures referents a l’estalvi d’aigua:

1.

Que les noves construccions que estiguin dotades de subministrament d’aigua prevegin mesures
d’estalvi d’aigua com cisternes amb dispositius per economitzar l’aigua, instal·lació de fontaneria
de baix consum, etc.

Mesures relacionades amb el tractament de residus:

1. Que els nou recinte estigui condicionat per poder fer recollida selectiva, amb espai suficient per
ubicar contenidors pels diferents tipus de residus.
Mesures relacionades amb l’estalvi energètic:

1. Que es prevegin mesures en els habitatges d’estalvi d’energia o d’utilització d’energies
alternatives. Per exemple, la instal·lació de captadors solars per a producció d’aigua calenta
sanitària o sistemes equivalents
2. Dissenyar els edificis per a minimitzar les pèrdues de calor i propiciar mecanismes que
minimitzin l’entrada directa de sol. Es tracta de potenciar els mecanismes naturals per la
regulació de la temperatura de l’interior dels edificis.
3. El disseny del sistema d’enllumenat es basarà en els criteris d’eficiència energètica, com per
exemple amb la instal·lació de bombetes de baix consum o led, no utilitzar reflectors de dispersió
de la llum, localització de les faroles en els punts necessaris, etc.

I.VII. ESTUDI D’ALTERNATIVES.
L’existència desde el s.XVIII del recinte del Cementiri i el seu ús continuat és un condicionant prou potent com
per desestimar qualsevol altre ubicació.
Si a aquesta primera reflexió de pes afegim:

1. L’Equipament previs està molt pròxim al nucli urbà de Biniali, al que primordialment dona servei,
per la qual cosa resulta idònia aquest emplaçament.

2. L’Ajuntament és propietari del 77,72% dels terrenys que conformen l’àmbit d’actuació de la M.P.
per lo qual la disponibilidad dels terrenys per l’ús previs és immediata i la despesa econòmica
per adquirir el 22,28% restant és assumible per l’Ajuntament i el conjunt de ciutadants del
municipi.

3. La connexió rodada amb l’Equipament és directa a traves de la carretera Ma-3021, la qual cosa
implica no haver de consumir territori, ni augmentar l’impacte medi-ambiental que suposaria
haver de realitzar nous vials i/o camins d’accés.
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4. El cementiri existent està dotat de subministrament d’aigua i d’electricitat, lo que suposa eliminar
l’impacte medi-ambiental que suposaria haver de dotar d’aquestes infraestructures a qualsevol
altre indret alternatiu.

5. L’àrea que es pretén ordenar com Sistema General està constituïda per uns terrenys amb la
menor protecció territorial del municipi i no estàn inclosos dins cap àrea definida per el P.T.M.
com de Prevenció de Riscos. El risc moderat de contaminació d’aquïfers on s’ubica (que afecta a
quasi un 90% del municipi) ha estat tractat i corregit a l’apartat V anterior.

6. L’existència d’elements catalogats al cementiri actual és un altre circumstància a tenir en compte
a l’hora de valorar la idoneidad d’ordenar urbanísticament el del seu entorn ja que redundarà en
un major control sobre aquests elements protegits i la seva conservació.

I.VIII. CONCLUSIÓ.
Amb la documentació inclosa en el present document s'ha tractat de definir l'abast i la justificació de la
modificació de planejament que es proposa. De l’estudi realitzat es pot considerar que es tracta d’una
modificació de caire menor, que afecta un reduït àmbit territotrial i que no causa efectes significatius sobre el
medi ambient per la qual cosa es demana a la Comissió Balear de Medí Ambient, com a òrgan competent,
emeti informe Ambiental Estratègic de la Modificació Puntual de les N.S. de Sencelles, en el sentit de la no
subjecció a Avaluació ambiental estratègica ordinària.

Sencelles, 24 d’abril de 2.017

MIGUEL ANGEL
CAPO
BIBILONI /
num:257222
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I.IX. ANNEXA FOTOGRÀFIC DEL AMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL.

Cementiri existent (Parcel·la 3 – Polígon 9)

Àrea destinada a l’accés des del Camí de Consell (Part de la Parcel·la 13 – Polígon 9)

tel: 971.71.18.32
tel: 639.65.30.25
fax: 971.42.57.51
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Àrea d’ampliació posterior (Parcel·la 4 – Polígon 9)
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