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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Amb l’entrada en vigor de la Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i 
extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en 
l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de 
la crisi ocasionada per la COVID-19, l’ajuntament acorda iniciar la tramitació de la 
delimitació i ordenació de nous sistemes generals destinats als punts verds municipals. 

L’article 6 de l’esmentada llei estableix el Procediment urbanístic extraordinari per a 
l'ordenació de sistemes generals d'infraestructures i equipaments per a la implantació 
d'activitats de recollida municipal de residus (punts verds), i determina que: 

4. L'administració promotora ha de realitzar una proposta de delimitació i 
d'ordenació de l'àmbit que ha de ser sotmesa a la tramitació ambiental 
corresponent. Juntament amb la documentació tècnica per a l'ordenació s'ha 
d'elaborar un estudi de mobilitat generada que inclogui les mesures necessàries 
per a garantir una connectivitat adequada al sistema viari. Així mateix s'ha 
d'elaborar un estudi d'impacte paisatgístic que incorpori les mesures correctores 
necessàries per a garantir la integració adequada en l'entorn. 

L’actual document correspon a l’estudi d’impacte paisatgístic que ha d’acompanyar la 
documentació tècnica de la proposta d’ordenació per tal que pugui seguir amb la seva 
tramitació i que té com a principal objectiu la detecció de possibles impactes sobre el 
paisatge i l’establiment de mesures preventives i correctores que garanteixin una bona 
integració del nou punt verd en el seu entorn.  

 

1.2 CONTINGUT I METODOLOGIA DE L‘ESTUDI D’IMPACTE PAISATGÍSTIC 

No hi ha cap normativa (ni a nivell autonòmic ni a nivell estatal) en la qual es descrigui 
la metodologia a seguir per als estudis d'impacte paisatgístic. Per tant, el present 
treball s'ha desenvolupat prenent com a base les guies sobre avaluació ambiental 
existents, encara que adaptant-se a les característiques de la proposta d’ordenació 
ens ocupa. 

El present treball s’articula sobre els següents punts: 

o Descripció de la proposta. S’exposa la proposta d’ordenació per a la 
delimitació dels nous sistemes generals d’infraestructures destinats als punts 
verds municipals de Sencelles. 

o Inventari paisatgístic. S’elabora un inventari dels recursos paisatgístics que 
podrien veure’s afectats per la proposta d’ordenació. S’analitzen aspectes com 
la qualitat paisatgística, la fragilitat o la intervisibilitat. 

o Relació de les actuacions que poden generar impactes i dels factors 
paisatgístics afectats. 

o Detecció dels impactes. S’identifiquen, descriuen i valoren els impactes 
produïts per les actuacions potencialment impactants sobre els diferents 
factores paisatgístics.  
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o Mesures d’integració paisatgística. Es proposen una sèrie de mesures 
preventives i correctores per tal d’evitar o minimitzar els possibles impactes 
paisatgístics de la proposta. 

 

1.3 EQUIP REDACTOR 

El present estudi d’impacte paisatgístic ha estat elaborat pel següent equip de treball 
del Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial (GAAT): 

 Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf. 
 Aina Soler Crespí, arquitecta. 
 Alejandro Pilares García, geògraf. 
 Margalida Mestre Morey, geògrafa. 
 Francisca Balle Llabrés, ambientòloga. 
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2. SINTESI DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

2.1. PROPOSTA D’E DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ 

Segons el PDSRNPM, cada municipi ha de garantir el servei de deixalleria als seus 
ciutadans. Atès que l’actual planejament no contempla amb cap espai destinat 
específicament a la recollida de residus, i tenint en compte la distància que separa els 
diferents nuclis del municipi, es considera necessari i adequat delimitar tres nous 
Sistemes Generals d’Infraestructures i Serveis (SG-IS) en sòl rústic, corresponents als 
tres punts verds dels nuclis de Sencelles, Biniali i Ruberts. 

L’àmbit del punt verd del nucli de Sencelles té una superficie de 5.677 m2 i 
correspon a la Parcel·la 22 del Polígon 1, situada a 300 metres del nucli urbà, sobre la 
carretera Ma-3120, que du a Inca. Es tracta d’una parcel·la de titularitat pública en sòl 
rústic de règim general. Una petita franja de 5 metres està afectada per una protecció 
territorial (APT) de carreteres. L’àmbit no compta amb elements patrimonials, espais 
naturals protegits, espècies protegides ni altres factors importants que poguessin 
veure’s afectats. 

L’àmbit del punt verd del nucli de Biniali té una superficie de 240 m2 i se situa vora 
la rotonda d’accés pe sud del llogaret. Es tracta de terrenys de titularitat pública en sòl 
rústic de règim general que, tot i situar-se en un encreuament de carreteres, no es veu 
afectat per la seva àrea de protecció territorial (APT). El punt verd se situa fora del 
conjunt històric del BIC de Biniali, però sí que s’inclou dins del seu entorn de protecció, 
els límits del qual coincideixen amb el torrent de Solleric. A causa de la proximitat 
d’aquest curs d’aigua (a menys de 100 metres), l’àmbit es troba dins de zona de 
policia. Tot i així, la legislació vigent no prohibeix de forma expressa cap activitat en 
zona de policia però ho condiciona a l’autorització de l’òrgan competent. Prop del Punt 
Verd hi ha elements d’interès patrimonial que es recullen en el Pla Especial de 
Protecció del BIC, actualment en tramitació: La creu del terme (CR-5) i els dos pous 
del pont de Biniali (PO-11). La delimitació proposada no afecta cap d’aquests elements 
ni el seu entorn de protecció. A poca distància del punt verd també hi trobem una torre 
d’electricitat de mitja tensió que tampoc suposa cap incompatibilitat ja que la línia 
elèctrica no envaeix l’àmbit proposat pel sistema general. 

Finalment, l’àmbit del punt verd del nucli de Ruberts té una superficie de 491 m2 i 
se situa la Parcel·la 152 del Polígon 16, a 400 metres al nord-est del llogaret. Es tracta 
d’una parcel·la de titularitat pública en sòl rústic de règim general que, tot i situar-se 
prop de la carretera Ma-3011, no es veu afectada per la seva àrea de protecció 
territorial (APT). El punt verd se situa fora del conjunt històric del BIC de Ruberts i del 
seu entorn de protecció. No es veu afectat per cap torrent ni cap figura de protecció 
d’espais naturals, i no compta amb elements patrimonials, espècies protegides o 
hàbitats prioritaris que es poguessin veure afectats. No obstant, l’àmbit se situa en un 
entorn boscós que dóna certa continuïtat espacial a l’espai rústic protegit a l’altra 
banda de la carretera  i que, per aquest motiu, forma part d’una àrea de prevenció de 
risc (APR) d’incendis. Val a dir, però, que l’ús d’infraestructures en aquestes àrees de 
prevenció, tal com estableix la Norma 19 del PTM, no és incompatible si es tracta d’un 
punt verd com el que es proposa, ja que es tractaria d’una infraestructura de tipus E5. 

Cada un dels sistemes generals delimitats compta amb la seva corresponent fitxa a la 
normativa, que estableix els paràmetres edificatoris, usos admesos i mesures 
ambientals i d’integració paisatgística derivades de l’AAE i el present document. 
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2.2. DESCRIPCIÓ AMBIENTAL DELS ÀMBITS  

Localització: Els àmbits proposats per als punts verds municipals donen servei als 
tres nuclis principals de població, faciliten un servei més eficient als ciutadans i eviten 
desplaçaments innecessaris que podrien desincentivar una adequada recollida de 
residus. El punt verd de Sencelles (5.677 m2) se situa a 300 metres al nord-oest del 
nucli (sobre la Ma-3120), el de Biniali (240 m2), a la seva entrada sud (a la rotonda de 
confluència de la Ma-3020 i la MA-3021) i el de Ruberts (491 m2), a 400 metres al 
nord-oest del nucli (sobre la Ma-3011). Es tracta, per tant, d’emplaçaments propers, a 
una distància adequada de residències i d’usos que es podrien veure afectats, i amb 
bona accessibilitat.  

 

Figura 1. Localització dels àmbits proposats pels punts verds de Sencelles, Biniali i Ruberts.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

Característiques del relleu i de la geologia de l’entorn: El municipi de Sencelles se 
situa al Pla de Mallorca, que es caracteritza per un relleu suau associat a la seva 
condició de conca sedimentària entre les Serres de Tramuntana i de Llevant. No 
obstant, el Pla de Mallorca no es pot considerar pròpiament un pla, ja que compta amb 
cert relleu de tipus orogènic, formant petits turons i serres de poca altitud.  

Els àmbits dels tres Punts Verds municipals són pràcticament plans, amb un pendent 
màxim que no arriba a l’1%.    
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Figura 2. Hipsometria de Sencelles i dels àmbits dels punts verds. 
Font: Elaboració pròpia. 

La conca postorogènica on se situa el municipi de Sencelles està composada per 
materials d’edat compresa entre el Miocè i el Quaternari amb una disposició gairebé 
horitzontal, trencada amb alguns afloraments mesozoics que formen els petits turons 
característics de la comarca, ja als municipis veïns de Costitx, Lloret o Algaida. Els 
materials originaris del cenozoic estan constituïts per formacions de margues, 
conglomerats, arenisques, molasses i margues arenoses del Miocè, alternats amb 
conglomerats, arenisques i llims quaternaris. S’hi troben també depòsits de margues 
blavoses i grogues, així com depòsits lacustres i continentals, terrasses marines i 
zones de dunes fòssils més o menys consolidades. La part nord del municipi, on es 
troba Biniali, és una zona molt plana reblerta per materials procedents de les serres 
amb una potència prou considerable, caracteritzada pels llims i argiles vermelles amb 
còdols calcaris. En termes litològics, les roques calcàries són absolutament 
predominants, si bé presenten orígens i fàcies prou diferenciats. 

Hidrologia superficial i aigües subterrànies: Sencelles es circumscriu a la conca del 
torrent de Muro, que desemboca a s’Albufera d’Alcúdia. L’escorrentia del terme 
municipal drena cap a dos torrents principals, que acaben confluint al torrent de Son 
Bordils, ja al municipi d’Inca. La part nord del municipi, incloent els nuclis de Biniali i de 
Sencelles, drenen cap el torrent de Solleric (també anomenat torrent de Biniali i de 
Sencelles en els seus corresponents trams), en direcció est. La resta del municipi, en 
canvi, drena cap el torrent de Pina, que discorre de sud a nord, passant prop dels 
nuclis de Ruberts i Ca’s Canar.  
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Els àmbits concrets proposats pels punts verds de Sencelles i Ruberts no es veuen 
afectats directament per cap curs d’aigua. L’àmbit delimitat pel punt verd de Biniali, en 
canvi, se situa a pocs metres del torrent de Solleric (o de Biniali) i, per tant, en zona de 
policia. No obstant, es tracta d’un àmbit periurbà en la confluència de la Ma-3020 amb 
la Ma-3021). El torrent discorre encaixat en un canal artificialitzat de gran capacitat (12 
metres d’amplada) i no suposa cap risc d’inundacions.  

El punt verd de Sencelles se situa sobre la massa d’aigua subterrània 18.11M2 Llubí, 
que té una superfície de 85,3 km2. Es tracta d’un aqüífer poc profund de tipus lliure-
captiu, amb substrat de calcarenites carstificades i amb un bon estat quantitatiu. 
L’estat qualitatiu, però, és dolent a causa de la presència de clorurs, de substàncies 
prioritàries i, puntualment, de nitrats. El punt verd de Biniali se situa a la massa d’aigua 
subterrània 18.11M3 Inca, que té una superfície de 97,7 km2. Aquest aqüífer poc 
profund té un substrat de materials detrítics i presenta un bon estat quantitatiu. En 
termes qualitatius l’estat és dolent a causa de la presència de nitrats i substàncies 
prioritàries. Pel que fa al punt verd de Ruberts, aquest se situa sobre la massa d’aigua 
subterrània 18.14M1 Xorrigo, que té una superfície de 124,4 km2 i té un substrat de 
materials calcarenítics carstificats. El seu estat quantitatiu i qualitatiu és bo, malgrat la 
presència local de clorurs. 

En base al mètode DRASTIC, el municipi presenta un risc de contaminació de 
contaminació d’aqüífers entre moderat i alt. Els punts verds de Biniali i Ruberts se 
situen dins d’una zona amb risc moderat, mentre que el punt verd de Sencelles se 
situa dins d’una zona de risc alt. 

Vegetació i fauna: El municipi de Sencelles no destaca especialment per la seva 
biodiversitat. Només trobem de forma puntual i molt localitzada els següents hàbitats 
de la Directiva Europea 92/43/CEE: 5330 Matolls termomediterranis i predesèrtics 
(Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae,  Hypochoerido-Brachypodietum retusi) i 9340 
Alzinars Quercus ilex i Quercus rotundifolia (Clematido cirrhosae-Quercetum 
rotundifoliae). Es tracta, principalment, de petites zones de matollar i de boscos 
d’alzinar, que s’estenen en les àrees més muntanyoses del sud del municipi.  

Els terrenys afectats per les actuals instal·lacions, així com els del seu entorn 
immediat, no compten amb cap hàbitat prioritari dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE.  
Tampoc hi trobem cap espècie de fauna o flora especialment interessant, que estigui 
catalogada, amenaçada o que sigui endèmica de les Illes Balears. En base a les 
quadrícules (1×1 km) del Bioatles de les Illes Balears les principals espècies de flora 
que podem trobar en l’entorn són l’alzina (Quercus ilex subsp. Ilex) i el pi blanc (Pinus 
halepensis var. Halepensis). A l’entorn de Ruberts hi podem trobar ullastres (Olea 
europaea L. var. Sylvestris) i savines (Juniperus phoenicea subsp. Turbinata) mentre 
que al voltant del punt verd de Biniali, al llarg del torrent de Solleric, hi trobem espècies 
de ribera com el freixe (Fraxinus angustifolia subsp. Angustifolia), el pollancre (Populus 
nigra) o l’om (Ulmus minor). 

Pel que fa a la fauna, només a la quadrícula (1×1 km) de Ruberts hi figura una espècie 
d’au, el verderol (Chloris chloris), i un mamífer, la marta (Martes martes). En tot cas, es 
tracta d’espècies no catalogades, que no estan amenaçades i que no són endèmiques. 

Des d’un punt de vista de la vegetació i la fauna, per tant, es pot considerar que 
l’interès naturalístic d’aquests àmbits és molt poc destacable. 
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3. INVENTARI DE RECURSOS PAISATGÍSTICS 

3.1. ASPECTES INTRODUCTORIS 

Els estudis paisatgístics han estat des de sempre un tema de gran interès però, en les 
últimes dècades, aquest interès s'ha incrementat de forma paral·lela amb l'augment de 
la sensibilitat ambiental de la societat. 

En l'actualitat hi ha un creixent reconeixement de la importància que té la qualitat 
estètica del paisatge, a causa de la cada vegada major antropització del medi natural. 
Aquest fet cobra especial rellevància en el cas de Balears, per la pressió urbanitzadora 
que ha vingut patint l'arxipèlag, primer al litoral i posteriorment a l'interior. L'aspecte 
visual del paisatge, a l'igual que la resta de recursos naturals, necessita protecció en 
funció de la seva qualitat i la seva fragilitat en relació a les actuacions humanes. 

S'ha de tenir en compte que la valoració del paisatge és un treball complex i que 
presenta clars inconvenients: 

o La subjectivitat en l'avaluació de l'apreciació estètica del paisatge. La percepció 
d'un paisatge està condicionada per múltiples factors relacionats amb la personalitat 
de l'observador que els percep (mecanismes sensitius i perceptius, condicionants 
educatius i culturals, relació de l'observador amb el paisatge...). 

o La utilització de tècniques manuals, que fan molt complicat l'estudi d'una variable 
tan complexa com el paisatge. 

Per solucionar aquests problemes es fan servir Sistemes d'Informació Geogràfica que 
facilitin el tractament de dades espacials complexes d'una manera més àgil. A més, en 
el present estudi es seguirà la metodologia establerta per a estudis paisatgístics que 
exposa Joaquín Bosc Sendra i altres autors en el seu article "Valoració dels aspectes 
visuals del paisatge mitjançant la utilització d'un Sistema d'Informació Geogràfica" 
publicat a la revista Documents d'Anàlisi Geogràfica núm. 30 (1997). 

Metodologia 

En el paràgraf anterior s'indicava la metodologia que s’ha utilitzat com a guia per al 
present treball, amb la intenció d'analitzar i avaluar el paisatge de la zona objecte 
d'estudi. 

El mètode d'avaluació que se seguirà s'inclou en els de la tipologia coneguda com 
"mètodes indirectes", la base dels quals és descompondre el paisatge en diferents 
unitats, factors o components (topografia, vegetació, geologia...) amb l'objectiu 
d'eliminar la subjectivitat inicial. 

Així, els passos que s’han seguit en el treball que ens ocupa són els següents: 

1. Un pas previ a la valoració del paisatge és la identificació d’unitats paisatgístiques, 
el comportament visual de les quals sigui homogeni en els seus components i en la 
seva resposta davant de possibles actuacions humanes. Aquestes unitats faciliten per 
tant el treball de valoració i de tractament de les característiques a tenir en compte. 

Per a l'anàlisi paisatgístic que ens ocupa s'ha de prendre com a àmbit d'estudi un 
espai més gran que el de la pròpia parcel·la de el projecte, ja que el paisatge s'ha 
d'entendre en un context més ampli. Sobre aquest espai s’han de delimitar les unitats 
per després procedir a la seva valoració. 

2. Un cop delimitades les unitats paisatgístiques, es procedeix a avaluar la qualitat del 
paisatge. La determinació de la qualitat visual es planteja sobre mètodes de valoració 
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indirectes, a través de l’anàlisi de diferents components: la naturalitat, la diversitat i la 
singularitat del paisatge. L'anàlisi permet conèixer el grau de qualitat present en cada 
lloc de l'àmbit d'estudi i també de cadascuna de les unitats delimitades. 

3. A més de la qualitat estètica d'un paisatge també cal detectar les zones més o 
menys sensibles a la transformació del medi. Es tracta en definitiva d'avaluar la 
fragilitat paisatgística o capacitat que té aquest d'absorbir elements estranys, ja sigui 
per la seva visibilitat o pels elements físics que el constitueixen. 

4. Finalment cal quantificar la receptivitat que tenen les accions del projecte avaluat, 
calculant les seves conques visuals, és a dir, delimitant l'espai des d'on podran ser 
visibles les actuacions que es duguin a terme. A aquest factor el definirem com 
intervisibilitat. 

3.2. UNITATS DEL PAISATGE 

Per a l'estudi de la incidència paisatgística de les instal·lacions dels punts verds 
municipals s’han delimitat, en primer lloc, les unitats paisatgístiques a partir d’un anàlisi 
realitzat amb sistemes d’informació geogràfica (SIG). Existeixen diverses metodologies 
a considerar: 

o Unitats irregulars extenses. Són divisions del territori que atenen característiques 
visuals o de caràcter dels factors que es consideren definitoris del paisatge. Es 
poden delimitar gairebé lliurement, mentre mantinguin una homogeneïtat relativa en 
relació a el conjunt de la zona d'estudi. Aquestes unitats estan lligades normalment 
a conques hidrogràfiques, configuració topogràfica, estructura geomorfològica... 

o Unitats regulars. Resultat de la divisió del territori mitjançant una malla poligonal, de 
manera que cada retícula actua com una unitat de paisatge. 

o Combinació de les dues tipologies d'unitats definides anteriorment, superposant la 
malla reticulada a les unitats irregulars. 

En aquest estudi s’ha optat pel mètode d’unitats irregulars extensives, atenent 
especialment al relleu, la geomorfologia, la hidrologia, la vegetació i els usos del sòl. 

En base a l’anàlisi i combinació d’aquests paràmetres, en el municipi de Sencelles 
s’han identificat cinc unitats paisatgístiques diferenciades: 

U1. Àmbit urbà. Es tracta dels dos nuclis urbans de Sencelles i Biniali que es 
caracteritzen per una alta densitat edificatòria d’estil tradicional, en contacte directe 
amb un entorn rural amb el que estableixen unes relacions d’intervisibilitat molt 
característiques. 

U2. Urbanització dispersa. Es tracta d’àrees properes als nuclis de Biniali i Sencelles 
caracteritzats per un parcel·lari rústic de petites dimensions en zones de relleu molt pla 
on dominen els usos residencials dispersos. Més enllà dels habitatges i de les seves 
zones enjardinades, la major part d’aquestes parcel·les compten amb petits cultius de 
fruiters i d’horta. 

U3. Mosaic agroforestal. Aquesta unitat se situa a les parts baixes dels petits relleus 
del municipi, sobre l’eix de Santa Eugènia a Sencelles, prop de Pina al sud del 
municipi, al nord de Ca’s Canar i al voltant de Ruberts. Es tracta d’una unitat amb una 
morfologia suau però complexa, associada a l’acció erosiva dels torrents de Solleric i 
de Pina. Novament, la topografia, la litologia i la disponibilitat de sòls determinen els 
usos del sòl que són molt heterogenis i que donen lloc a un paisatge que alterna 
conreus arbrats i àrees boscoses amb predomini de pi blanc. 
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U4. Cultius de secà. Aquesta unitat es correspon amb les zones més planes del 
municipi, on les parcel·les rústiques són extenses i es dediquen principalment al cultiu 
de secà herbaci. Es tracta d’un paisatge molt homogeni i continu que, a causa de les 
característiques del relleu, compta amb una gran intervisibilitat. 

U5. Turons boscosos. Les parts més elevades del municipi presenten un major 
pendent i litologies dolomítiques i calcàries. Atesa la poca adequació d’aquestes àrees 
per als cultius, aquesta unitat presenta una vegetació boscosa poc densa, formada 
principalment per pi blanc i alzines i ullastres.  

Com es pot observar en la Figura 3, l’àmbit proposat pel punt verd de Sencelles es 
situar dins la unitat U4 Cultius de secà, al límit del nucli urbà. El punt verd de Biniali, en 
canvi, sí que es troba dins de la unitat U1 Àmbit urbà. El punt verd de Ruberts se situa 
dins la unitat U3 Mosaic agroforestal, envoltat de cultius i en contacte amb una zona 
boscosa que està categoritzada com a àrea d’espacial protecció (AEP) municipal.  

 

FIGURA 3. Unitats del paisatge al municipi de Sencelles. 
Font: Elaboració pròpia 

 

3.3. QUALITAT DEL PAISATGE 

La qualitat del paisatge es pot avaluar analitzant i estudiant els tres elements que el 
componen. Aquests elements són la naturalitat, la varietat o diversitat i la singularitat. 
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o La naturalitat és una variable molt important en el moment d'avaluar la qualitat 
paisatgística, perquè la creixent antropització del territori ha contribuït a valorar de 
forma prioritària els paratges naturals. Com més espais o usos naturals tingui una 
zona, major serà la seva qualitat paisatgística. 

o La varietat o diversitat fa referència a la varietat d'elements a la zona estudiada. 
Com més usos, naturals en aquest cas, s'alternin i com més semblants siguin les 
superfícies ocupades per aquests, major serà la qualitat del paisatge. Un paisatge 
molt homogeni no té tanta qualitat com un de variat. 

o La singularitat fa referència a l'existència d'elements rars o poc habituals en un lloc 
i que li confereixen una major qualitat (cims, barrancs, zones amb vegetació 
especial...). 

A continuació s’avalua, en base als tres elements esmentats, la qualitat paisatgística 
de les unitats del paisatge U1, U3 i U4, a la qual pertanyen els punts verds de Biniali, 
Sencelles i Ruberts respectivament. 

Naturalitat 

La naturalitat de l'àmbit d'estudi es considera el percentatge de zones amb vegetació 
natural sobre el total de la superfície. En aquest cas s’han considerat únicament els 
àmbits de l’entorn directe de cada punt verd i s’han assimilat com a zones de 
vegetació natural els espais forestals, els matollars i vegetació de ribera en base a 
Corine Landcover 2018 i fotointerpretació (PNOA 2019).  

Unitat del Paisatge Forestal Matollar Ribera S total  % Naturalitat 

U1. Àmbit urbà 0 0 0 25,29 0,00 

U3. Mosaic agroforestal 85,50 38,23 2,93 344,60 36,76 

U4. Cultius de secà 16,05 0 5,95 1778,48 1,24 

TAULA 1. Superfície natural (Ha) en l’àmbit de les unitats U1, U3 i U4 en contacte amb els 
punts verds de Biniali, Sencelles i Ruberts, respectivament. 

La unitat del paisatge U1 es caracteritza per la seva total urbanització i no compta amb 
cap zona natural. La unitat U4 també es troba antropitzada per complet excepte un 
1,24% de la superfície que correspon a la vegetació de ribera al llarg del torrent de 
Vinagrella i alguns camps que, molt puntualment han estat aforestats per 
abandonament. La unitat U3, en canvi, compta amb un 36,76% de zones que es 
poden considerar naturalitzades, principalment forestals i de matollar, per bé que 
també hi veiem vegetació de ribera als marges del torrent de Pina. 

Com s’ha comentat anteriorment, els àmbits delimitats per als punts verds municipals 
són espais completament antropitzats, que només compten amb algun marge amb 
vegetació arbustiva residual i alguns arbres que, en cap cas, es poden considerar 
vegetació natural. Cal afegir que les actuals zones destinades a la recollida de residus 
mostren una gran artificialització, amb terra compactada i presència de contenidors per 
a la recollida i selecció dels residus. La naturalitat dels àmbits, per tant, és molt baixa. 
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Varietat 

Com s’ha comentat anteriorment, una unitat de paisatge té una major qualitat com més 
diversitat d'usos contingui, sobretot si compta amb usos naturals. Per a avaluar la 
varietat s'ha de calcular la desviació mitjana dels percentatges de superfície ocupats 
pels diferents tipus de vegetació natural o d'usos agrícoles i urbans sobre el total de 
superfície de la unitat. En aquest cas, atès que els cultius del municipi són 
principalment herbacis de secà no s’han distingit diferents categories. Quant als usos 
urbans, l'existència de nuclis rurals tradicionals pot contribuir a enriquir el paisatge, en 
termes de diversitat. 

El valor de desviació estàndard és inversament proporcional a la qualitat paisatgística, 
de manera que a major desviació, menys varietat i per tant menor qualitat. Per a 
obtenir el valor de varietat cal normalitzar-lo, és a dir, transformar-lo en un valor entre 0 
i 100 que ens permeti comparar-lo amb la resta de valors. 

Per aquesta raó, s'ha d'aplicar la següent fórmula: 

 

On eij serà el valor final normalitzat, sent 0 la mínima varietat d’usos i 1 la màxima diversitat. 

MaxXij és el valor màxim que podria obtenir-se de desviació mitjana, és a dir, quan tota la 
superfície de l'àmbit està ocupada per un sol ús i la varietat, per tant, és inexistent. Tenint en 
compte que es consideren 5 usos diferents, el valor màxim serà de 44,7. 

minXij és el valor mínim de desviació mitjana possible. En aquest cas serà 0, i coincidirà 
amb aquella situació en la qual tots els usos tinguin exactament la mateixa proporció de 
superfície (20%). 

Xij és el valor de desviació mitjana de l'àmbit. 

Unitat del Paisatge Forestal Matollar Ribera Cultius Urbà std  Iv 

U1. Àmbit urbà 0 0 0 0 100 44,7 10,6 

U3. Mosaic agroforestal 24,8 11,1 0,9 61,6 1,6 25,2 49,6 

U4. Cultius de secà 0,9 0,0 0,3 97,9 0,9 43,6 12,9 

TAULA 2. Proporció d’usos del sòl (%), desviació estàndard (std) i Índex de varietat (Iv) 

Els resultats obtinguts indiquen que el paisatge de les unitats U1 i U4 té una varietat 
mínima, ja que es concentra la pràctica totalitat de la superfície en un sòl ús, urbà i de 
cultius respectivament. La unitat U3, en canvi, mostra una notable varietat, amb un 
índex de 49,6. Aquest mosaic agroforestal compta amb una quarta part de superfície 
boscosa, un 11,1% de matollars, vegetació de ribera al llarg del torrent de Pina (0,9%) 
i el nucli de Ruberts així com urbanització dispersa que representa un 1,6% de la 
superficie. La resta (61,6%) correspon a cultius de secà, principalment herbacis i, en 
alguns casos, arbrats. 

MaxXij - xij 

MaxXij - minXij 
eij   = *100 
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Singularitat  

L'últim component del paisatge a analitzar és la singularitat, és a dir, la quantitat 
d'elements singulars no habituals o poc repetits. Podríem definir aquest component 
com el nivell de singularitat que representa l'àmbit estudiat respecte al seu entorn més 
proper. Com més semblant sigui l'àmbit estudiat al seu entorn proper, menys singular 
serà, i com més diferent sigui més singular es podrà considerar. 

Per al càlcul d'aquest component es compararà la desviació de les unitats del paisatge 
U1, U3 i U4 en relació a l’àrea d'influència directa dels punts verds, considerant un radi 
de 2,5 km al seu voltant. Aquesta comparació es farà usant dos indicadors: la 
desviació de la varietat i la desviació topogràfica. Aquests dos valors s'unificaran en un 
únic valor que serà la mitjana dels dos. 

Desviació de la varietat d’usos 

Com més diferent sigui la distribució de les cobertures dels àmbits d’estudi (unitats U1, 
U3, U4) respecte l'espai que l'envolta (radi de 2,5km) major serà la seva singularitat. 
Per tant, per aquest indicador es faran servir els usos del sòl (Corine Landcover 2018) 
i es calcularan els percentatges de les diferents cobertures per a cada un dels dos 
àmbits, introduint en aquest cas els usos urbans o artificials ja que permetran conèixer 
el grau de desviació existent. 

Un cop obtinguts els percentatges, es calcularà la desviació estàndard per a cadascun 
del usos del sòl entre l'àmbit d’estudi i la seva àrea d’influència. La suma de 
desviacions normalitzades de tots els usos (amb valors de 0 a 100) explicarà com es 
diferencien els àmbits d'estudi respecte al seu entorn. A major desviació, major 
singularitat de l'àmbit. 

A la següent taula apareixen els percentatges de cada un dels usos de les tres unitats i 
de les àrees corresponents a un radi de 2,5 km amb centre als punts verds municipals 
(excloent les àrees coincidents). En l'última fila de la taula apareix la desviació mitjana 
per a cada ús, cosa que ens permetrà conèixer el grau de diferència que hi ha entre 
cobertures de sòl. 

Unitat del Paisatge Forestal Matollar Ribera Cultius Urbà ∑std 

Àrea Influència PV Biniali 10,38 6,92 0,15 75,67 6,87  

Desviació estàndard (U1) 7,3 4,9 0,1 53,5 65,9 74,5 

Àrea Influència PV Ruberts 23,19 8,37 0,23 67,27 0,95  

Desviació estàndard (U3) 15,8 5,8 0,1 21,7 0,1 24,6 

Àrea Influència PV Sencelles 4,24 2,70 0,18 90,87 2,01  

Desviació estàndard (U4) 14,5 5,9 0,5 20,7 0,3 23,7 

TAULA 3. Proporció d’usos del sòl (%) en les àrees d’influència (r=2,5km) dels tres parcs verds 
i desviació mitjana respecte als usos de la seva corresponent unitat del paisatge. 

Els resultats obtinguts permeten observar que el la unitat U1 és un paisatge urbà 
singular (74,5) si es compara amb la seva àrea d’influència, que és principalment de 
cultius de secà herbacis. Les unitats U3 i U4 mostren una menor singularitat quan a la 
varietat d’usos (< 25) si es compara amb la seva àrea d’influència. Els usos que 
difereixen més en aquestes dues unitats respecte el seu entorn són els forestals i els 
cultius.       
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Desviació topogràfica 

De la mateixa manera que s'avalua la desviació de cobertures, s'avalua la desviació 
topogràfica entre l'àmbit d'estudi i el seu radi d'influència. A major desviació, més 
singularitat: a major diferència entre la topografia de l'àmbit i la de l'entorn que 
l'envolta, més singular serà i major serà la seva qualitat paisatgística. Aquest indicador 
es calcula a partir del Model Digital de Pendents (MDP), ja que és una de les variables 
que millor expliquen les variacions en relleu. 

En aquest estudi, els MDP s'han elaborat a partir de Models Digitals d'Elevacions 
(MDE) de 5 metres de resolució, els quals estan disponibles al web de l’Institut 
Geogràfic Nacional (IGN). A partir dels models corresponents a les tres unitats del 
paisatge (U1, U3 i U4) i a les seves respectives àrees d’influència (r=2,5km) s’han 
calculat els pendents mitjans i les desviacions estàndard normalitzades per tal de 
valorar-ne les diferències topogràfiques. 

A la següent taula es mostren els resultats de pendent mitjà obtinguts, així com la 
desviació estàndard normalitzada (amb valors de 0 a 100) com a indicador de la 
variabilitat del pendent: 

 Unitat del Paisatge Àrea d’influència (r=2,5 km) Desviació topogràfica 

PV Biniali 1,8 2,6 1,8 

PV de Ruberts 3,4 3,8 1,2 

PV de Sencelles 2,1 3,2 5,3 

TAULA 4. Pendents mitjans de les unitats del paisatge i de l’àrea d’influència dels tres punts 
verds, i indicador de desviació topogràfica.  

El relleu de Sencelles és un dels més plans de l’illa de Mallorca, la qual cosa explica 
els baixos valors obtinguts de desviació topogràfica. En general s’observa que el relleu 
de l’àrea d’influència dels tres punts verds no presenta pràcticament diferències 
respecte al de la seva unitat del paisatge 

Valor final de singularitat 

El valor final de singularitat dels tres àmbits s’obté de la mitjana de la desviació de la 
varietat d'usos i de la desviació topogràfica. En una escala de 0 a 100, l’àmbit del punt 
verd de Biniali presenta una singularitat de 38,2, el de Ruberts de 12,5 i el de 
Sencelles de 14,9.  Es tracta, en els tres casos, de valors baixos, la qual cosa indica 
que es tracta d’àmbits amb característiques d’usos i de relleu que no mostren una 
especial singularitat en relació al seu entorn. La singularitat de la unitat de Biniali, 
lleugerament superior a la dels altres dos àmbits, es deu al seu caràcter enterament 
urbà, que contrasta amb el seu entorn rural, amb usos principalment de cultiu de secà 
herbaci. 

QUALITAT DEL PAISATGE 

Un cop avaluades cada un de les components del paisatge, ja es pot fer una valoració 
global de la qualitat del paisatge de les unitats del paisatge (U1, U3 i U4), a les quals 
pertanyen els àmbits on s’ubiquen els punts verds de Biniali, Sencelles i Ruberts, 
respectivament. 
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Aquesta valoració es calcula a partir de les xifres obtingudes per a cada component, i 
que s'han exposat en els punts anteriors. La naturalitat és un component directament 
proporcional a la qualitat i ja està homogeneïtzada a valors de 0 a 100. La varietat, 
com ja s'ha explicat anteriorment, és inversament proporcional i per tant, se li ha hagut 
d'aplicar una fórmula per obtenir els valors correctes i homogeneïtzats de 0 a 100. 
Finalment, la singularitat és proporcional a la qualitat i ja està homogeneïtzada amb 
valors de 0 a 100. 

El càlcul final de qualitat serà el resultant de la mitjana dels tres factors indicats: 

 

 

Les consideracions finals es faran en funció de la següent classificació: 

• 0-20 Qualitat baixa. 

• 20-40 Qualitat moderada. 

• 40-60 Qualitat alta. 

• 60-80 Qualitat molt alta. 

• Més de 80 Qualitat excel·lent. 

Els valors finals obtinguts són de 28,2 (punt verd de Biniali), 37 (punt verd de 
Sencelles) i 12,6 (punt verd de Ruberts). Per tant, des del punt de vista paisatgístic, les 
zones on es volen delimitar els nous sistemes generals destinats als punts verds de 
Biniali i Sencelles tenen una qualitat moderada, mentre que l’àmbit destinat al punt 
verd de Ruberts té una qualitat baixa. 

La raó principal d’aquesta qualificació paisatgística rau en l’elevada antropització dels 
àmbits escollits i la manca d’elements naturals rellevants. En tots tres àmbits, 
s’observa un paisatge bastant homogeni, amb uns usos del sol que mostren una 
escassa varietat o complexitat. Per altra banda, aquesta antropització i homogeneïtat 
no distingeixen particularment els àmbits escollits de la seva àrea d’influència, de 
manera que tampoc mostren una especial singularitat. 

3.4. FRAGILITAT DEL PAISATGE 

La fragilitat paisatgística és la capacitat que té un paisatge per absorbir elements 
estranys, ja sigui per la seva visibilitat o pels elements físics que el constitueixen. Per 

valorar la fragilitat de l'àmbit d'estudi en aquest cas, l’àmbit proposat pel nou sistema 

general s'utilitzaran els següents components: fragilitat intrínseca i visibilitat. 

Visibilitat 

Mitjançant l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica s'han elaborat models de 
visibilitat, amb la finalitat de calcular la conca visual de l'àmbit. Aquesta es calcula, a 
partir dels models digitals d’elevacions, mitjançant algoritmes d’anàlisi espacial 
disponibles al software ArcGIS 10.8. 

A partir d'una malla de 20 punts distribuïts en cada un dels tres àmbits d'estudi, s’ha 
analitzat el percentatge dels punts que es veuen des qualsevol punt situat a una 
distància inferior a 1 km. La visibilitat és directament proporcional a la fragilitat, de 
manera que una major visibilitat implicarà una major fragilitat paisatgística.  

Qualitat = (Naturalitat + Varietat + Singularitat) / 3 
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Els valors obtinguts són del 20% al punt verd de Biniali, del 10% al punt verd de 
Sencelles i del 5% en el cas de Ruberts. Els àmbits d’estudi, doncs, tenen un nivell de 
visibilitat des dels voltants relativament baix, probablement a causa de la suau 
topografia de l’entorn. 

De fet, es posa de manifest arran dels resultats obtinguts, que no hi ha cap punt de les 
àrees influència des del qual es vegi la totalitat cadascun dels àmbits. En els tres 
casos, en més d’un 80% de la superfície de l'àrea d'influència els àmbits d’estudi no 
són visibles en absolut.  

Per tant, des del punt de vista de la visibilitat, la fragilitat és moderada. 

Fragilitat intrínseca  

Per valorar la fragilitat intrínseca es pren en consideració que, a major varietat en 
l'àmbit d'estudi, menor és la fragilitat. Com més variat és un paisatge, més capacitat té 
per absorbir elements estranys sense ser alterat i, per tant, menys fràgil és. Els 
paisatges més fràgils són aquells menys variats, de manera que qualsevol actuació els 
podrà alterar més seriosament. 

En base, doncs, a l’avaluació de la varietat d’usos del sòl feta en l’anterior apartat, es 
pot concloure que l’àmbit del punt verd de Sencelles (amb un índex de varietat de 
49,6) té una menor fragilitat intrínseca que els àmbits de Biniali (Iv=10) i de Ruberts 
(Iv=12,9). 

FRAGILITAT 

El valor final de la fragilitat serà la mitjana dels dos components, visibilitat i fragilitat 
intrínseca: 

Fragilitat = (Visibilitat + Fragilitat intrínseca) / 2 

Els valors novament podran oscil·lar entre 0 i 100, classificats segons l'escala següent: 

• 0-20 Fragilitat baixa. 

• 20-40 Fragilitat moderada. 

• 40-60 Fragilitat alta. 

• 60-80 Fragilitat molt alta. 

• Més de 80 Fragilitat extrema. 

Els valors obtinguts de fragilitat són de 30 a Biniali, 59 a Sencelles i 17,9 a Ruberts. 
Això indica, per tant, que l’àmbit de Ruberts té una fragilitat baixa, el de Biniali té una 
fragilitat moderada i el de Sencelles té una fragilitat alta. 

Des del punt de vista de la fragilitat visual, es pot concloure que els àmbits de Biniali i 
Ruberts tenen una major complexitat d’usos i una menor visibilitat des del seu entorn, 
la qual cosa els permet integrar amb certa facilitat les instal·lacions que es proposen. 
En canvi, el parc verd de Sencelles mostra una major exposició visual en l’entorn i una 
gran homogeneïtat d’usos.  

Per aquest motiu, en aquest darrer àmbit, les mesures d’integració paisatgística seran 
especialment rellevants.  
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3.5. INTERVISIBILITAT 

La intervisibilitat és un factor clau a l’hora de valorar el possible impacte paisatgístic 
d’un projecte o d’una determinada actuació. Malgrat pot considerar-se una 
característica intrínseca de la parcel·la, segons l’impacte que pugui tenir la ubicació de 
les instal·lacions, els efectes visuals van més enllà de l’emplaçament en sí, i cal 
avaluar amb especial atenció la relació que s’estableix amb l’àrea des d’on les 
actuacions poden ser visibles. 

En aquest estudi els càlculs d’intervisibilitat s’han dut a terme a partir d’un model digital 
d’elevacions de 5m de resolució i considerant un radi d’1 km. Cal remarcar que el 
model topogràfic està elaborat únicament a partir de punts LIDAR corresponents al sòl 
nu. D’aquesta manera, es pot considerar que els resultats obtinguts amb la present 
anàlisi de visuals sobreestima les àrees des de les quals són visibles els àmbits dels 
punts verds, ja que es descarta l’efecte barrera d’elements verticals com edificis i 
vegetació.  

La següent figura permet visualitzar les conques visuals dins d’un radi d’1 km. Com es 
pot observar, les àrees amb intervisibilitat representen únicament un 20,7% en el cas 
del punt verd de Biniali, un 12,4% pel punt verd de Sencelles i un 6,7% en el cas del 
punt verd de Ruberts. Es tracta d’una intervisibilitat poc significativa ja que no es té en 
compte la presència d’elements verticals que impedeixen observar les instal·lacions. 
L’ús d’una pantalla verda pot ser suficient per a garantir un nul impacte visual.      

 

FIGURA 4. Intervisibilitat. Mapa de conques visuals de les ubicacions dels punts verds de 
Sencelles Biniali i Ruberts. En color vermell es destaquen les zones amb intervisibilitat dins 

d’un radi d’1 km. (Font: Elaboració pròpia).  
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4. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES 

En aquest apartat s’enumeren de forma molt sintètica les principals actuacions que 
poden tenir impactes, tant negatius com positius, sobre la qualitat paisatgística de 
l’entorn. 

1. Consolidació de les actuals instal·lacions dels punts verds de Biniali, 
Sencelles i Ruberts. La incorporació de nous sistemes generals en sòl rústic ha de 
permetre consolidar els punts verds ja existents i que donen servei als tres nuclis 
més importants del municipi. Al tractar-se de parcel·les de titularitat pública, 
l’actuació no suposa cap cost d’expropiació i permet aprofitar les actuals 
instal·lacions sense haver de reubicar-les ni haver d’executar noves obres per a la 
seva implantació. 

2. Obres d’adequació i/o millora de les noves instal·lacions. Malgrat les actuals 
instal·lacions ja resulten adequades per a l’ús al que estan destinades no es 
descarta que es puguin realitzar obres menors que permetin millorar-ne la 
funcionalitat i la integració paisatgística, tals com la redistribució de l’espai, dels 
contenidors i de les zones de pas i estacionament de vehicles.  

 

FIGURA 5. Vista de l’actual recinte del punt verd de Biniali 
 (Elaboració pròpia, Maig de 2021) 

 

FIGURA 6. Vista de l’actual recinte del punt verd de Sencelles 
 (Google Street View, consulta Juny de 2021) 
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3. Il·luminació dels recintes. En cas que es vulgui il·luminar algun dels recintes, el 
tipus d’il·luminació i el seu disseny podria generar impactes en forma de 
contaminació lumínica. El compliment de les mesures correctores adequades pot 
minimitzar els possibles efectes negatius d’aquesta actuació. 

4. Tancaments i elements d’integració paisatgística. Les noves infraestructures ha 
de comptar amb certs elements que permetin la millor integració paisatgística de les 
instal·lacions. Es tracta, principalment, de pantalles verdes, i elements constructius 
adequats que impedeixin la visibilitat de les construccions i dels contenidors. Val a 
dir que els punts verds de Ruberts i de Biniali tenen una ubicació molt discreta i 
estan força integrats en el seu entorn immediat. El punt verd de Sencelles, en canvi, 
haurà de donar compliment a noves mesures per a millorar la seva integració en 
l’entorn. 

 
FIGURA 7. Vista de l’actual recinte del punt verd de Ruberts 

(Google Street View, consulta Juny de 2021) 
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5. MESURES D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 
 
Per tal de minimitzar els possibles impactes negatius sobre el paisatge, es proposen 
les següents mesures d’integració paisatgística, que s’han inclòs a les fitxes dels 
sistemes generals a la normativa de les NS: 
 

o Disseny i dimensionat adequat de les instal·lacions, especialment pel que 
fa a la seva altura. Les noves construccions tindran les dimensions mínimes 
per a donar resposta a les necessitats funcionals i, en cap cas, superaran els 
3,5 metres d’altura. 

o Creació d’una pantalla verda en tot el perímetre del recinte, a base 
d’espècies vegetals autòctones de baix requeriment hídric, preferentment 
existents en l’entorn proper, amb una alçada mínim de 3 metres i frondositat 
suficient per tal de minimitzar la intervisibilitat i disminuir l’impacte acústic. 

o En totes les edificacions, així com en els tancaments exteriors, s’utilitzaran 
tècniques constructives tradicionals, així com les condicions d’estètica i 
d’integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM. 

o La il·luminació del recinte dirigirà sempre cap a terra, utilitzant sempre 
lluminàries de baix consum i d’acord amb els paràmetres indicats a l’article 45 
de les presents NS. L’alçària màxima dels bàculs, es limitarà a 3 metres. 

o En la mesura del possible, conservació des arbres existents. 

o Caldrà, en la mesura del possible, minimitzar la superfície asfaltada. En cas 
de preveure zona d’aparcament, aquesta haurà de suposar la menor 
artificialització possible de la superfície. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ajuntament de Sencelles Delimitació i ordenació de Sistemes Generals 

destinats als Punts Verds municipals 

 

   24 
  

 

Estudi d’Impacte Paisatgístic 

6. CONCLUSIONS 

 
El present estudi té com a objectiu avaluar l’adequació dels àmbits que es volen 
destinar als parcs verds de Biniali, Sencelles i Ruberts, així com identificar els 
possibles impactes paisatgístics de les instal·lacions i proposar mesures adequades 
per a millorar la seva integració en l’entorn.  

Els resultats obtinguts permeten concloure que els àmbits proposats pertanyen a 
unitats del paisatge amb característiques pròpies i diferenciades del seu entorn, que 
corresponen a un paisatge urbà (U1 en el cas del punt verd de Biniali), un paisatge de 
mosaic agroforestal (U3 en el cas de Ruberts) i un paisatge de conreus de secà 
herbacis (U4 en el cas de Sencelles). Es tracta d’unitats del paisatge amb una qualitat 
moderada o baixa a causa de (1) una elevada antropització i poca naturalitat,  (2) una 
alta homogeneïtat, amb una escassa complexitat d’usos i elements d’interès 
paisatgístic i (3) una escassa singularitat en relació amb el seu entorn. En aquest 
sentit, la localització dels punts verds en els àmbits proposats no suposa l’alteració de 
zones amb valors paisatgístics destacables que mereixin una especial protecció. 

Per altra banda, els àmbits escollits no mostren una fragilitat destacable, la qual cosa 
indica que tenen força capacitat per a integrar les instal·lacions de recollida de residus. 
Els àmbits escollits, a més, no mostren una intervisibilitat destacable, ja que només 
són visibles des d’un escàs percentatge del seu entorn, considerant un radi d’1 km. 

Donades les característiques de les actuals infraestructures, que com a molt compten 
amb una petita caseta i els contenidors necessaris per a la recollida i selecció de 
residus, no es considera que la delimitació dels nous sistemes generals suposi cap 
impacte significatiu sobre el paisatge. Tot i així, en el present estudi es proposen una 
sèrie de mesures d’integració, el compliment de les quals ha de garantir una actuació 
adequada i respectuosa amb el seu entorn. 

 

 

En representació de l’equip redactor, 
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