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1

ANTECEDENTS

La
Normes Subsidiàries de Planejament d'àmbit municipal, aprovades per la Comissió
Insular d'Urbanisme de
Territori
de
donar la seva conformitat al contingut del text refós i donar per complimentades les
(BOIB 167, 12 de
novembre de 2015).
rústic, però aquesta depuradora no és suficient per a tractar les aigües residuals dels
nuclis als quals ha de donar servei segons les NS vigents, de manera que es fa
necessària la seva ampliació.
14 de setembre de 2012 i un darrer de 7 de març de 2017 es deixa constància de la
DAR de la Colònia de
una capacitat per a 2.167 habitants equivalents.
- Els valors màxims (en mitjan
1.775 h-e respectivament.
- La població estimada màxima corresponent als nous habitatges associats a la
construcció de
a 92 habitatges (2,3 habitants / habitatge).El cabal corresponent seria de 53 m 3/dia
(250 l/h-e/dia).
s
aigües residuals previstes, associades als quadres de població prevists en les NNSS
tractament.
tractament.
de tractament suficient per a la població màxima prevista. En base a les previsions de
EDAR haurà de dup
m2
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2ts als actualment marcats com a

Per altra band
que:
destinada a estació depuradora fins a 5.000 m2 per poder fer front a les previsions de
població a llarg te

present es conclou que:

3. Prèviament a la posada en funcionament de la connexió dels nuclis urbans de
relatives a la
(provinents de Betlem i Sant Pere) a través del nucli de la Colònia de Sant Pere.

depurades. El titular o concessionari de la reutilització serà responsable del
compliment de les condicions establertes per les administracions competents, així com
el promotor de les actuacions i obres necessàries per a la seva implantació.
5. Per agilitar els tràmits necessaris per realitzar aquestes actuacions, es recomana la
inclusió, de totes les infraestructures i instal·lacions que conformen el sistema de

6. Per tal de no
coordinar el desenvolupament dels creixements i consolidacions previstos als nuclis

4

Modificació puntual núm. 3 de les NS. Ampliació del sistema general.
EDAR Colònia de Sant Pere

2

OBJECTE I JUSTIFICACIÓ

realitzar una ampliació de la depuradora que respongui a les necessitats indicades als

següents característiques de disseny:
DADES DISSENY
EDAR
Colònia de Sant Pere

POBL. EQUIVALENT DISSENY(h.e.) CABAL DISSENY (m3/dia)
2.167

500

gestionar totes les aigües residuals previstes, associades als quadres de població
prevists en les NNSS pels nuclis als
Sant Pere, Montferrutx Betlem i San Pedro). Especialment durant els mesos de
temporada alta.

infraestructura. Amb la finalitat de poder procedir a la seva ampliació, per tant, és
necessari modificar el planejament vigent per tal de qualificar nous terrenys destinats a
Aix
emesos. I també, tal com preveuen els informes emesos es recullen els sistemes
generals de sanejament del municipi.
modificació puntual que reculli aquest
canvi.
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3

CONCEPTE

jurídiques: la revisió o la modificació (articles 170 i 171 del Reglament general de la
i 58 de la Llei 2/2014).
El concepte de revisió
visió
classificació de sòl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així
co

del punt de vista jurí
modificació del planejament general, com
qualsevol alteració mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals,
sempre que no comporti
170.
urbanístic vigent perquè preveu un canvi aïllat de qualificació en el sòl rústic, delimitant
sistema general ja existent (EDAR Colònia de Sant Pere), per
suposa una alteració del model territorial present.
UNA MODIFICACIÓ NECESSÀRIA, CONVENIENT I OPORTUNA
La necessitat

en relació a aquest sistema de depuració. Per ampliar la depuradora és necessari
uació proposada.
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè es
pels nuclis afectats
les aigües residuals i evitar així efectes no desitjables, que comportin una pèrdua de la
qualitat del medi ambient o de la qualitat de vida dels veïns.
oportunitat
adequada per poder reservar una major superfície destinada a sistema general EDAR.
final de poder ampliar la infraestructura.
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4

MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL
REGLAMENT GENERAL DE MALLORCA DE LA LLEI
2/2014

En aquest apartat es tracten els requeriments que fa el Reglament general de Mallorca
de la Llei 2/2014.
modificacions dels instruments de planejament urbanístic.
Modificació dels instruments de planejament urbanístic
de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formació i
Reglament.
introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la
classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els
essos públics i privats
proposta adequadament i, en el cas de fer4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les determinacions
de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de:
a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les normes
urbanístiques objecte de modificació.
ts.

determinacions que
documentació ambiental i un estudi de la mobilitat generada.
afectar la modificació.

Sistemes generals i locals
1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic reserva
per a les comunicacions, per a les infraestructures o serveis urbans, per als equipaments
desenvolupament urbà.
(...)
4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un

7
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infraestructures de tractament de residus, entre les quals haurien de ser considerades

4.5. Ús dotacional: és el que comprèn les distintes activitats, siguin públiques o privades,
eixen els
usos detallats següents: (...)
infraestructures bàsiques i de serveis, com les relacionades amb el cicle hidràulic, les
ecomunicacions, el tractament de residus, les estacions de servei
-

i serveis, que comprèn les activitats destinades a les grans xarxes

res publiques en sòl rústic, de

Determinacions estructurals del pla general sobre ordenació del sòl rústic; protecció
mediambiental i del paisatge
ons estructurals:
en el marc de la legislació específica, incorporant les qualificacions establertes en els
en el seu cas, les subcategories o
qualificacions bàsiques de rústic protegit i rústic comú; la regulació de les activitats, els usos i
les actuacions edificatòries que suposin; la concreció general de les condicions a les quals
t
indicant-
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5

MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL PTI,
ALTRA LEGISLACIÓ I PLANIFICACIÓ SECTORIAL, I EL
PLANEJAMENT VIGENT

sectorial i urbanística que condicionen la redacció de la modificació puntual.
Pla Territorial de MalIorca
troben en Àrea de
Protecció Territorial de costa (APT).
(...)
2. Infraestructures (...)
de transició (AT) i sòl rústic de règim general (SRG) al fet que compleixin les condicions
següents:
1) Ser del tipus E-1, petites infraestructures.
2) Ser del tipus E-2, vies de transport, que estiguin recollides en aquest Pla o en els plans
directors sectorials corresponents i de camins.
3) Ser del tipus E-3, conduccions i esteses.
4) No ser del tipus E-4, ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial
específica.
5) Ser del tipus E-5, grans infrastructures tècniques de caràcter no lineal, definides en
E-

-5, el referent a grans infraestructures no lineals,

-5. Grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, com grans
i de tractament de residus, de superfície superior a 200 m², aeroports i qualsevol altra

Normes subsidiàries vigents
principalment als següents articles.
1. Comprèn els terrenys, edificacions i instal·la
serveis tècnics, de titularitat o servei públic encara que siguin gestionats en règim de concessió
receptores i
incineradores, estacions de transferència de residus, abocadors de deixalles, punts verds i
2.
serveis tècnics s'ajustaran estrictament a les funcions que aquest precisi, tenint especial cura
en adaptar-se al paisatge que les envolta o a l'organització general del teixit urbà en que se
situen. Els espais lliures d'edificacions o instal·lacions que constitueixen l'entorn d'aquests
9
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subsistemes mantindran el caràcter d'espais enjardinats, en general, tenint cura de l'arbrat i la

Els terrenys on

-B,

revista al PTI per la categoria ARIP. Segons es desprèn del redactat de
-B.
2. Ús condicionat a les ANEI, ANIM-A, ARIP, ANIM-B, APR i ZPR, al fet que es justifiqui la
a) Ser petites infrastructures.
b) Ser vies de transport, que estiguin recollides en el Pla director sectorial de carreteres i noves
c) Ser conduccions i esteses.
d) No ser ports i ports esportius, mentre no hi hagi una regulació sectorial específica.
e) Ser grans instal·lacions tècniques de serveis de caràcter no lineal, sempre que siguin grans
hidràuliques i de tractament de residus.

seus articles 121 i 122 les

En tot allò que constitueix el domini públic hidrogràfic, format pels torrents, fonts naturals, zones
humides i el subsòl de les diverses capes freàtiques, així com les seves zones de servitud, serà
nt del domini
públic hidràulic aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i modificat pel Reial decret
9/2008, d'11 de gener, i el Pla hidrològic de les Illes Balears aprovat pel Reial decret 378/2001,

tud i policia
(...)
2. A la zona de servitud per a ús públic no es podrà realitzar cap tipus de nova construcció
3. A la zona de policia qualsevol ús, modificació del terreny natural, plantació o obra es
sotmetrà a les prohibicions o condicions que estableix el Reglament del domini públic hidràulic
prèvia a la llicència, de

que es tract
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Llei de costes 22/1988, de 28 de juliol
límit de servitud de protecció del Domini públic maritimoterrestre. Els articles 25 i 26 de
la llei són els que regulen els usos possibles en aquesta zona
(...)
2. Con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades
que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo
marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes
para el uso del dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, desmontes o tala de árboles deberán
cumplir las condiciones que se determinen reglamentariamente para garantizar la protección
del dominio público.
(...)
Artículo 26
1. Los usos permitidos en la zona de servidumbre de protección estarán sujetos a autorización
de la Administración del Estado, que se otorgará con sujeción a lo dispuesto en la presente
Ley, y en las normas que se dicten, en su caso, de conformidad con lo previsto en el artículo
22, pudiéndose establecer las condiciones que se estimen necesarias para la protección del
dominio público.
2. Si la actividad solicitada estuviera vinculada directamente a la utilización del dominio público
marítimo-terrestre será necesario, en su caso, disponer previamente del correspondiente título
ad
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6

CRITERIS I OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ

Ampliar a la deli
Colònia de Sant Pere. El planejament vigent preveu un sistema general en sòl
la infraestructura. Amb la finalitat de poder procedir a la seva ampliació, per
tant, és necessari modificar el planejament vigent per tal de qualificar nous

del siste

NS.

1. Disposar-se de manera contigua a les instal·lacions existents. Al tractar-se
it imprescindible. No seria
viable ni econòmicament, ni ambientalment, construir la depuradora a un altre
indret que impliqués haver de refer totes les instal·lacions i connexions a la
xarxa, és molt més eficient aprofitar la instal·lació ja executada i ampliar-la amb
el que sigui necessari, per poder-la adequar. Aquest és el criteri que preveu
2.
que els terrenys siguin pla
3.
de Cala Tonó i a la seva servitud de Pas.
4.
Públic Maritimoterrestre.
5.

2
superfície 2.559 m2
més de
superfície de la parcel·la per poder ajustar-se al que preveu el tercer informe de
2
de parcel·la).

6. No afectar a béns d'interès patrimonial ni a usos naturals, en la mesura que
sigui possible.
7.
paisatgística: localització contig
Les edificacions
necessàries s'ajustaran estrictament a les funcions que aquest precisi, tenint
especial cura en adaptar-se al paisatge que les envolta. Els espais lliures de la
instal·lació mantindran el caràcter d'espais enjardinats, en general, tenint cura
de l'arbrat i la vegetació existent.
12
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8. Evitar sempre que sigui possible terrenys afectats per algun tipus de risc
natural.
9.
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7

PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ

Les NS de 2010 inclouen una
-B.
1. Situació i antecedents.
Situació
Plànol
Classificació del sòl

Pol 3, parc 317
PO 03
Sòl rústic

Domini
Sistema
Assignació

Públic
*
Ajuntament

nuclis costaners.

2. Co
Paràmetres
Superfície de parcel·la
Tipologia edificatòria
Superfície
Per
màxima
total
Edificabilitat
Sobre terreny
màxima
Sota terreny

2.559 m

2

Observacions
Segons dades cadastrals

2%
80%
2
2
0,02 m st/m sòl
2
2
0,01 m st/m sòl

La planta soterrani pot tenir accés
14
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2

Volum màxim
Altura

Distància
mínima
Usos
admesos

Superfície
500 m
màxima per
edifici
3
1.500 m
reguladora
6m
total
8m
Número de
PB + 1P 2 Plantes
plantes
A front
-A partions
-Entre edificis -Estació depuradora així com totes les activitats i usos que hi estan
vinculats i li donen servei.

En vistes dels criteri
depuradora queden reduïts a dues possibles alternatives:
Alternativa 1. Una a la parcel·la situada al sudreferència cadastral 07006A003000080000IW . Aquesta parcel·la té una
superfície, segons el cadastre de 13.549 m2, per la qual cosa seria possible
segregar una superfície de 3.391 m2 per a destinar-la a SG EDAR.

cadastral 07006A003000070000IH. Aquesta parcel·la té una superfície,
segons el cadastre de 11.627 m2, per la qual cosa seria possible segregar una
superfície de 3.391 m2 per a destinar-la a SG EDAR.

15
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Alternativa 1
-

Es disposa de manera contigua a les instal·lacions existents. Per bé que la
presència del torrent dificulta aquesta contigüitat.

sud-est de la parcel·la. Es tracta de terrenys relativament plans amb un
p
-

-

de Can Tonó i la servitud de pas.
Els terrenys afecten puntualment la servitud de protecció del Domini Públic
-est. En
Les dimensions de la parcel·la són adequades per a delimitar una ampliació de
3.391 m2.
imonials ni usos naturals de valor, excepte en

paisatgístic.
o existeix cap altre tipus

de risc.
-

Alternativa 2
-

Es disposa de manera contigua a les instal·lacions existents. Els terrenys són
contigus al límit o
16
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-

-

Les cotes del terreny oscil·len entre els 9,5m i els 11m. Es tracta de terrenys
relativament plans amb un pendent mitjà de 2%.
La parcel·la no afecta ni el torrent de Cala Tonó, ni la seva servitud de pas. Es
troba això sí a la zona de policia.
Els terrenys afecten puntualment la servitud de protecció del Domini Públic

Les dimensions de la parcel·la són adequades per a delimitar una ampliació de
3.391 m2.
imonials ni usos naturals de valor.
paisatgístic. Al disposar-se vora la carretera, però, faria que les actuacions
fossin més visibles.
derada. No existeix cap altre tipus
de risc.
-B i APT de costa.

Criteris

A continuació es fa una avaluació de les alternatives estudiades:

1. Contigüitat
2. Topografia
3. Afecció torrent
4. Afecció DPMT
5. Dimensió
6. Patrimoni
7. Usos i vegetació
8. Patrimoni i paisatge
9. Riscs
10. Planejament
Aptitud

Alternatives
1
2
**
***
***
***
*
***
***
***
***
***
***
***
**
***
***
**
**
**
***
***
25
28

una ordenació més coherent de la infraestructura amb un dibuix final més funcional.
Proposta
s anterior es proposen les següents modificacions en el
planejament municipal.
1. Qualificar 3.395 m2 com a sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere)
-B, i es
disposen de manera contigua al sistema actual i en contacte amb la carretera

17

Modificació puntual núm. 3 de les NS. Ampliació del sistema general.
EDAR Colònia de Sant Pere

Informació cadastral
Referència cadastral: 07006A003000070000IH
Localització: Polígon 3, parcel·la 7. Bartoli (Artà, Illes Balears)
2
Superfície de la parcel·la: 11.627 m
Ús: agrari.
Informació, segons cartografia adjunta
Classificació del sòl: rústic.
Qualificació: APT, ANIM-B.
2
Superfície afectada per la requalificació: 3.395 m .

2.
. Al planejament vigent es preveien uns paràmetres

Els paràmetres establerts en el planejament vigent per aquest sistema
general preveuen:
Ocupació total: 80%.
Edificabilitat màxima (sobre terreny): 0,02 m2st/m2 sòl.
Edificabilitat màxima (sota terreny): 0,01 m2st/m2 sòl. La planta soterrani
Superfície màxima per edifici: 500 m2
Volum màxim: 1.500 m3
Altura reguladora: 6m
Altura total: 8m
Número de plantes: PB + 1P 2 Plantes
modificacions en els paràmetres anteriors, que impliquen un increment de
infraestructures previstes. Els paràmetres proposats seran els següents:
Ocupació total: 100%.
Edificabilitat màxima (sobre terreny): 0,5 m2st/m2 sòl.
Edificabilitat màxima (sota terreny): 0,5 m2st/m2 sòl. La planta soterrani
Superfície màxima per edifici: Volum màxim: Altura reguladora: 6m
Altura total: 8m
18
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Número de plantes: PB + 1P 2 Plantes
Així doncs, es mantenen les altures i usos, però es modifiquen ocupació i
que permeti garantir la viabilitat de les instal·lacions a executar.
3.

es recullen els sistemes
Tots els que es recullen ja estan
executats
a reutilització per a reg) en la documentació de les NS. Queden recollits al
Plànol Ordenació. 01. Estructura general del territori, a escala 1:30.000.

Connexions a les xarxes de serveis
Les instal·lacions de la depuradora actual ja estan connectades a les xarxes de serveis
reveu fer
servir aquestes connexions existents. En principi no està previst haver de fer cap
dimensionada, se procediria a la seva substitució.
Xarxa de sanejament
com es pot comprovar al plànol informatiu núm. 2. Per tant, es podria fer servir la
les connexions als nuclis de San Pedro i Betlem fos necessària una ampliació de les
dimensions de les canonades, se substituirien les existents.

tre Montferrutx i
mm a una de 140 mm. Per la qual cosa es considera que seria suficient.

19
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8

CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ

documentació de les NS.
o

Canvis a la cartografia.
- Es modifica el Plànol Ordenació. 01. Estructura general del territori, a
escala 1:30.000.
- Es modifica el Plànol Ordenació. 03 Sòl Rústic 2. Escala 1:10.000.
- Plànol Ordenació, 11. Sòl urbà de Colònia - Montferrutx, a escala
1:2000.

o

Canvis a la normativa.
cció de la fitxa del sistema general per incloure

els canvis plantejats.
Fitxa planejament vigent
1. Situació i antecedents.
Situació
Plànol
Classificació del sòl

Pol 3, parc 317
PO 03
Sòl rústic

Domini
Sistema
Assignació

Públic
*
Ajuntament

Es t
costaners.

20
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2.
Paràmetres
Superfície de parcel·la
Tipologia edificatòria
Superfície
Per
màxima
total
Edificabilitat
Sobre terreny
màxima
Sota terreny

2.559 m

2

Observacions
Segons dades cadastrals

2%
80%
2
2
0,02 m st/m sòl
2
2
0,01 m st/m sòl

La planta soterrani pot tenir accés

2

Volum màxim
Altura

Distància
mínima
Usos
admesos

Superfície
500 m
màxima per
edifici
3
1.500 m
reguladora
6m
total
8m
Número de
PB + 1P 2 Plantes
plantes
A front
-A partions
-Entre edificis -Estació depuradora així com totes les activitats i usos que hi estan
vinculats i li donen servei.

Fitxa planejament proposat
1. Situació i antecedents.
Situació
Plànol
Classificació del sòl
Domini
Sistema
Assignació

Pol 3, parc 317
Part de la parc 7
PO 03
Sòl rústic
Públic
parcel·la 317 * (Propietat
pública)
Part de la parc 7: expropiació
Ajuntament

costaners.
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2.
Paràmetres
Superfície de parcel·la
Tipologia edificatòria
Superfície
Per
màxima
total
Edificabilitat
Sobre terreny
màxima
Sota terreny

Volum màxim
Altura

Distància
mínima
Usos
admesos

5.954 m

2

Observacions
Segons dades cadastrals

50%
100%
2
2
0,5 m st/m sòl
2
2
0,5 m st/m sòl

La planta soterrani pot tenir accés
des de

Superfície
màxima per
edifici
reguladora
6m
total
8m
Número de
PB + 1P 2 Plantes
plantes
A front
-A partions
-Entre edificis -Estació depuradora així com totes les activitats i usos que hi estan
vinculats i li donen servei.

3. Mesures ambientals
cada feina que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i
emissions de gasos.
-
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- Les obres en zona de policia precisaran autorització administrativa prèvia de la
Direcció General de Recursos Hídrics.

En el moment actual de tramitació de la modificació puntual núm. 3 hi ha dos
expedients més en tramitació: la modificació puntual núm. 2 del Centre Sanitari

ó definitiva per part de la
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9

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. ESTUDI

de Reglament general de Mallorca.
econòmic de totes les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les

TITULARITAT DELS TERRENYS
Els terrenys incl
les obres.
VALORACIÓ DELS TERRENYS
l és:
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto
refundido de la Ley del suelo;
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo, los cuales regulan los criterios de valoración
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Decret preveu la valoració del sòl rural.
ración en el suelo rural.
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición adicional séptima:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que
sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse
referida la valoración.
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que
sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los
medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos
considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación
considerada.
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos
de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad
económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación
y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo

La disposició setena del Reial Decret
han de ser les regles per a la capitalització del sòl rural.
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1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el
apartado 1 del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los
datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del
Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba
entenderse referida la valoración.
2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada en el
apartado anterior un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o
aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma
significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.
Los términos de dicha corrección se dete

Als efectes de tal estimació per a la modificació puntual sembla suficient fer la següent
valoració pel mètode de capitalització.
valoracions d

servir la següent fórmula:

El valor d
ingressos bruts i despeses directes del conreu de cereal (Resolució del FOGAIBA de
26 de març de 2015). Atès que com es desprèn de la informació del cadastre, de
òl, etc. es tracta de terrenys amb ús de conreu de secà, es
fan servir les referències corresponents al conreu de blat de secà i palla. Segons la
palla. Així marge total brut seria de: 383,01+90=

de la rendibilitat d
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Així doncs, r, quedaria calculat: ((2,517,+2,161+1,389)/3))/100= 0,02
En conseqüència el valor de capitalització (V=R/r) serà: (473,01/0,02)= 23.650,5
.
article 17 del Reial Decret 1492/2011, es determina el mètode de càlcul del
factor de correcció per localització que preveu la disposició addicional setena del
Reial Decret 7/2015 .

Per calcular el factor global de localització
de correc
a) Per accessibilitat a nuclis de població, u1.
2.
c) Per ubicació en entorns de singular valor ambiental o paisatgístic, u3.
En tot cas, als efectes del càlcul del factor global de localització, quan algun dels tres
3. El factor de correcció u1

On:

P1

ants dels nuclis de població situats a menys de 4 km de distància

projecció en un pla horitzontal.
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P2

menys de

habituals de transport i en condicions normals.
A aquests efectes P1 es correspon amb els habitants de les entitats de la Colònia de
Sant Pere, Montferrutx, s
distància inferior a 4 Km. La població total és de 1.307 habitants.
Entitats
Població
070060002 Colònia de Sant Pere
533
070060005 Urb. Montfarrutx
134
070060006 Urb. s'Estanyol
29
070550003 Son Serra de Marina
611
Població per entitats de població. Font: IBESTAT. 2015
Per al P2, atesa la dificultat del càlcul, i que pràcticament es pot arribar a qualsevol
la
859.289 habitants, per
tant P2 seria 857.982.
Per tant el resultat de u1 seria: (1+((1.307+857.982)/3)*(1/1.000.000))= 1,286.
Pel factor de correcció u2
valorar estigui a prop de
centres de comunicacions i de transport, per la localització propera a ports de mar,
2, es
u2 = 1,6 - 0,01. d
On:
ilitzant les vies
de transport existents i considerant el trajecte més favorable. Aquesta distància, en
cap cas, ha de ser superior a 60 km.
considerar un gran centre turístic. El gran centre turístic més proper a la parcel·la
valorada és la zona turística de Can Picafort que es troba a una distància de 18,9 Km.
Així doncs, el factor de correcció u2 seria: (1,6-(0,01*18,9) = 1,411.
Factor de correcció u3. Quan el sòl rural a valorar estigui ubicat en entorns de valor
ambiental o paisatgístic singular, és aplicable el factor corrector u3, que es calcula
u3 = 1,1 + 0,1* (p + t)
On:
p = coeficient de ponderació segons la qualitat ambiental o paisatgística.
3, es consideren com a entorns de valor
ambiental o paisatgístic singular els terrenys que pels seus valors ambientals,
culturals, històrics, arqueològics, científics i paisatgístics, siguin objecte de protecció
per la legislació aplicable i, en tot cas, els espais inclosos a la Xarxa Natura 2000.
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El coeficient de ponderació, p

objectius
lors i

paisatgística o els seus valors culturals, històrics, arqueològics i científics.
-B en el planejament municipal i es troben
relativament propers a espais de la Xarxa Natura 2000 (LIC de les Badies de Pollença
.
El coeficient de ponderació, t, s
comprès entre uns valors d
expectatives urbanístiques; és més alt com més gran sigui aquesta influència.
A les zones ANIMt que podria incrementar el valor és el residencial.
En qualsevol cas la parcel·la mínima edificable és de 200.000 m 2, i la parcel·la
coeficient.
Per tant, el factor de correcció u3 seria: (1,1+0,1*(1,5))= 1,25.
El factor global de localització (Fl)
correcció anteriors: (1,286*1,411*1,25)= 2,286
er
superior a 2.
El valor final del sòl serà així:
Vf=V*Fl

2

).

BAREMS DE CONSTRUCCIÓ, POSADA EN MARXA I MANTENIMENT
- Construcció

- Posada en marxa

- Manteniment anual
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ESTUDI ECONÒMIC I PROGRAMA DE LES ACTUACIONS :
ACTUACIÓ

VALORACIÓ
ADQUISICIÓ DEL
SÒL

- Ampliació del Sistema
General EDAR Colònia 16.058,35
2
de Sant Pere (3.395 m )

IMPLANTACIÓ,
MANTENIMENT I
FUNCIONAMENT

ABAQUA

PROGRAMA

2 anys des de

Pressupost municipal
Repercussió despesa-ingrés.
2015
PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2015
Despeses
OPERACIONS CORRENTS
CAP1. Despeses de personal
CAP2. Despeses corrents
CAP3. Despeses Financeres
CAP4. Transferències corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
CAP6. Inversions reals
CAP7 Transferències de capital
CAP9. Amortització de préstecs

Ingressos
OPERACIONS CORRENTS
CAP1. Impostos Directes
CAP2. Impostos Indirectes
CAP3. Taxes i altres ingressos
CAP4. Transferències corrents
OPERACIONS DE CAPITAL
CAP5. Ingressos patrimonials
CAP7. Transferències de capital

%
3.758.074,24
4.011.464,26
270.841,46
444.267,52
8.484.647,48

33,52%
35,78%
2,42%
3,96%
75,69%

1.629.343,39
98.601

14,53%
0,88%

997.651,35
2.725.595,74

8,90%
24,31%

%
4.621.067,24
209.187,49
3.565.755
1.833.943,9
10.229.953,63

41,07%
1,86%
31,69%
16,30%
90,93%

29.942,8
990.447,3

0,27%
8,80%
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Impacte en la despesa corrent
No hi ha despeses corrents vinculades a les actuacions previstes en aquesta
modificació, perquè les despeses de manteniment de les instal·lacions corresponen a

Impacte en la despesa de capital
de sòl, per tant la despesa previsible serà de 16.058,35
pressupost de 2015, per tant la xifra de 16.058,35 euros seria una xifra fàcilment
assumible per la hisenda municipal.
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10

BILITAT GENERADA

Una estació depuradora no és una actuació que dugui associada un increment de la

de modificació és la seva ampliació.
clar que es redacti un estudi de mobilitat a les modificacions, sempre que la finalitat
específica ho requereixi, es justifica la no necessitat del mencionat estudi.
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11 CONTINGUT DOCUMENTAL I AUTORIA TÈCNICA
següents plànols.
Plànols informatius

Escala
E: 1:4.000

Plànol Informatiu 2 . Connexió a les xarxes de serveis

E: 1:5.000

PO. 01. Estructura general del territori (març 2015-ordenació vigent)

E: 1:30.000

PO. 03. Sòl Rústic Zonificació (2/4) (març 2015-ordenació vigent)

E: 1:10.000

(setembre 2010-ordenació vigent)

E: 1:2.000

Escala
PO. 01. Estructura general del territori (desembre 2018)

E: 1:30.000

PO. 03. Sòl Rústic Zonificació (2/4) (desembre 2018)

E: 1:10.000

(desembre 2018)

E: 1:2.000

El document apte per a la seva aprovació inicial de la Modificació Puntual de les NS
redactat el document està integrat per:
Josep Antoni Aguiló Oliver, arquitecte.
Antoni Pons Esteva, geògraf.
Maria Magdalena Pons Esteva, llicenciada en dret i geògrafa.

Sgt: Josep Antoni Aguiló Oliver

Sgt: Antoni Pons Esteva

Sgt: M. Magdalena Pons Esteva

Palma, a 28 de desembre de 2018
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ANNEX I. NORMATIVA
EDAR (COLÒNIA DE SANT PERE)

1. Situació i antecedents
Situació
Plànol
Classificació del sòl

Pol 3, parc 317 i parc 7
PO 03
sòl rústic

Domini
Sistema

públic
parcel·la
317
(Propietat pública)
Part de la parc
expropiació
Ajuntament

Assignació

*
7:

Es tracta dels terrenys destinats a l'estació depuradora d'aigües residuals dels nucli
costaners.

33

Modificació puntual núm. 3 de les NS. Ampliació del sistema general.
EDAR Colònia de Sant Pere

2.
Paràmetres d'edificació i usos
Paràmetres
Superfície de parcel·la
Tipologia edificatòria
Superfície
per
màxima
total
Edificabilitat sobre terreny
màxima
sota terreny

5.954 m

Observacions
Segons dades cadastrals.

2

50%
100%
2

2

0,5 m st/m sòl
2
2
0,5 m st/m sòl

La planta soterrani pot tenir accés

superfície
-màxima per
edifici
Volum màxim
-Altura
reguladora
6m
total
8m
número
PB + 1P
plantes
2 Plantes
Distància
a front
-mínima
a partions
-entre edificis
-Usos
Estació depuradora així com totes les activitats i usos que hi estan
admesos
vinculats i li donen servei.
3. Mesures ambientals
adequats per a cada feina que disposin de sistemes silenciadors i amb
nivells baixos de renou i emissions de gasos.
s
- Les obres en zona de policia precisaran autorització administrativa
prèvia de la Direcció General de Recursos Hídrics.
4. Integració de la xarxa de clavegueram de Betlem i Sant Pere
-

Prèviament a la posada en funcionament de la connexió dels nuclis
EBAR Port i Montferrutx, així com de la conduc

-
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NÚM. DE
REGISTRE

6978

DATA DE REGISTRE

INTERESSAT
Joan Lluís Gelabert Vicens

08/11/2017

NÚM. DE CONTROL

1

SITUACIÓ

NUCLI

PLÀNOL

Parcel·les 317 i 7, polígon 3

Sòl rústic (entorn
Colònia de Sant Pere)

PO-03

OBJECTE
1.

Que els terrenys on avui en dia es tro
varen ser cedits anticipadament i que allò que correspondria seria el retorn dels terrenys o una
compensació econòmica.

2.

. En concret, posa de manifest que
ABAQUA, però que aquests informes no es troben entre els diversos documents quan són el motiu
justificant cabdal de la modificació.

ha de constar la documentació completa.

aq
publicitat i participació.
3.
totes les alternatives existents.
depuradora ha de donar servei a diversos nuclis urbans i caldrà bombejar les aigües residuals.

tractades amb finalitats agrícoles.
fer aquest estudi.
4.
relacionada totalment amb el sòl urbà.
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NÚM. DE
REGISTRE

DATA DE REGISTRE

6978

08/11/2017

NÚM. DE CONTROL

1

INFORME
1.
conveniència o no de procedir a la indemnització.
2.
troben citats reiterades vegades en la documentació de la modificació puntual.
capacitat suficient per gestionar totes les aigües residuals
previstes, associades als quadres de població previstos en les NS per als nuclis als que ha de donar
t els
mesos de temporada alta.
Les referències als informes emesos per aquest ens públic es troben ja a les pàgines 3 i 4 de la memòria
de la modificació:
2012 i un darrer de 7 de març de 2017 es deixa constància de la necessitat de realitzar una ampliació de
setembre de 2012
conclou el següent:
2.167 habitants equivalents.

3

ere presenta un cabal de disseny de 500 m /dia i una capacitat per a

-

3

m /dia i 1.775 h-e respectivament.
- La població estimada màxima corresponent als nous habitatges associats a la construcció de la xarxa
3

habitatge).El cabal corresponent seria de 53 m /dia (250 l/h-e/dia).
previstes, associades als quadres de població prevists en les NNSS pels nuclis als que ha de donar
Estanyol, Colònia de Sant Pere i Betlem).
insuficient per escometre una ampliació de la capacitat de tractament.
màxima prevista. En b
4.800 m

2

necessàries per a que els paràmetres
16 de desembre de 2011
2

depuradora fins a 5.000 m per poder fer front a les previsions de població a llarg termini contemplades
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NÚM. DE
REGISTRE

6978

DATA DE REGISTRE

NÚM. DE CONTROL

08/11/2017

1

INFORME
7 de març de 2017 i en relació a la modificació puntual present es conclou que:
2

m

mantingu
3. Prèviament a la posada en funcionament de la connexió dels nuclis urbans de Betlem i Sant Pere,
i la nova EBAR
Montferrutx i la conducció de les fecals (provinents de Betlem i Sant Pere) a través del nucli de la Colònia
de Sant Pere.

de la reutilització de les aigües depurades. El titular o concessionari de la reutilització serà responsable
del compliment de les condicions establertes per les administracions competents, així com el promotor de
les actuacions i obres necessàries per a la seva implantació.
5. Per agilitar els tràmits necessaris per realitzar aquestes actuacions, es recomana la inclusió, de totes
les infraestructures i instal·laci

desenvolupament dels creixements i consolidacions previstos als nuclis urbans connectats al sistema de
u els
s
gràfica, les determinacions objecte de modificació; s
ficació i que substitueixen les precedents, s
documentació ambiental i un estudi de la mobilitat generada.
Malgrat que el contingut dels informes motivi la modificació puntual, els informes no es consideren part
de la modificació puntual en sí, més enllà dels fonaments recollits en la memòria. En qualsevol cas, els
ets de participació
ciutadana.
3.
ambientalment viables.
ni econòmicament, ni ambientalment, construir la depuradora a un altre indret que impliqués haver de
refer totes les instal·lacions i connexions a la xarxa, és molt més eficient aprofitar la instal·lació ja
executada i ampliar-la amb el que sigui necessari, per poder-la adequar. Aquest és el criteri que preveu

depuradora:
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NÚM. DE
REGISTRE

6978

DATA DE REGISTRE

08/11/2017

NÚM. DE CONTROL

1

INFORME
-

Cala Tonó i a la seva
servitud de Pas.

-

-

2

, i
ia de preveure una ampliació de 3.391 m més de superfície de la parcel·la per poder ajustar-se
2
de parcel·la).
2

No afectar a béns d'interès patrimonial ni a usos naturals, en la mesura que sigui possible.

necessàries s'ajustaran estrictament a les funcions que aquest precisi, tenint especial cura en adaptarse al paisatge que les envolta. Els espais lliures de la instal·lació mantindran el caràcter d'espais
enjardinats, en general, tenint cura de l'arbrat i la vegetació existent.
-

Evitar sempre que sigui possible terrenys afectats per algun tipus de risc natural.

Les dues alternatives estudiades són les úniques viables: són les úniques parcel·les contigües a la
-oest,
3331 i que dóna accés a diverses finques.

és el resultat final també implica una ordenació més
coherent de la infraestructura amb un dibuix final més funcional.
és adequat i que, en qualsevol cas, el seu contingut serà revisat per la CMAIB i la resta de les
4.

del Reglament
general de Mallorca:
totes les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les inversions necessàries
per

Pel que fa a la valoració del sòl a expropiar, el primer que cal dir és que el
sostenibilitat econòmica és una estimació (no és vinculant). Quant a la naturalesa de sòl rural, no hi ha
rural (article 21.2
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NÚM. DE
REGISTRE

6978

DATA DE REGISTRE

08/11/2017

NÚM. DE CONTROL

1

PROPOSTA
1

Desestimar

2

Desestimar

3

Desestimar

4

Desestimar
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