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ANNEX. Informes i al·legacions

Artà Industrial 1F (AR-IND-1F)

1

ANTECEDENTS

Normes Subsidiàries de Planejament d'àmbit municipal, aprovades per la Comissió
Insular d'Urbanisme de
de
donar la seva conformitat al contingut del text refós i donar per complimentades les
(BOIB 167, 12 de
novembre de 2015).
aquell que es destina a serveis funeraris en general (cementeris, tanatoris, etc.).
Aquest ús no està admès a la zona AR-INNS.
La regulació de la sanitat mortuòria és competència de la comunitat autònoma de les
Illes
. Aquest decret
Policia Sanitària Mortuòria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
En el nou decret es modifica la regulació de la ubicació dels crematoris, admetent-se la
seva ubicació tant dins com fora dels recintes de cementiris i tanatoris, sempre que es
compleixin la

de dotar e
un nou espai per a usos funeraris (tanatoris i
crematoris),
procedir, novament, a l aprovació de la modificació puntual núm. 4 de les NNSS.
Aquesta modificació proposa
(AR-INDIF),
que preveu el Decret 11/2018. Un cop aprovada, la
proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 45 dies hàbils, tal i com
estableix legislació vigent.
utadanes varen poder
consultar tota la documentació escrita i gràfica que integra dit instrument de
planejament urbanístic així com la documentació ambiental, a través de la seu
s
al·legacions que ha considerat oportunes.
El període d informació pública, acollint-se a la suspensió dels terminis administratius a
causa de
Disposició Addicional Tercera, RD 463/2020
de 14 de març), es va allargar fins dia 24 de juliol de 2020, termini el qual es
presentaren un total de tres al·legacions:
Interessat
2755 (16/06/20)

Pedro Miguel Riera Santandreu

2963 (25/06/20)

Vicente Llaneras Manrique

2983 (26/06/20)

Jose Antonio Alonso Viciedo

·legacions i informes
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Així mateix, es varen sol·licitar informes a les següents administracions publiques:
Administració

Data sol·licitud

Direcció General de Recursos Hídrics

Data recepció
informe

11/03/2020
11/03/2020

Biodiversitat
iental,
Qualitat Ambiental i Residus
Direcció General de Salut Pública

11/03/2020
11/03/2020

13/05/2020

11/03/2020
Direcció Insular de Territori i Paisatge

11/03/2020

29/06/2020

Direcció Insular de Cultura i Patrimoni

11/03/2020

19/06/2020

11/03/2020

En el present document es recullen les al·legacions i informes rebuts durant el tràmit
, i es du a terme el seu tractament, tot incorporant-ne o
desestimant-ne les raons considerades.
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2

ALEGACIONS

en la seva literalitat les al·legacions presentades i es
raona (en color blau) quin ha estat el tractament de les diferents correccions,
suggeriments i consideracions que es proposen. Atès que les tres al·legacions
presentades són exactament iguals, el se
unificada.
AL·LEGACIONS

1-

El president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears va resoldre a

Atès que la modificació puntual número 4 de les NNSS d'Artà permet la posterior
execució de projectes d'instal·lacions funeràries (tanatoris i crematoris), es preveuen uns
impactes durant la fase d'obres i la posada en marxa d'aquestes instal·lacions.
....
Pel que fa als impactes negatius prevists:
....
b) Quant a la fase d'explotació, es preveu un increment del consum de recursos i
producció de residus i, en el cas concret dels crematoris, l'emissió de contaminants
atmosfèrics.
....
Pel que fa als impactes positius:
....
b) Major dinamisme econòmic. La incorporació de nous usos permetrà la instal·lació d'un
major ventall d'activitats econòmiques dins el polígon.
....
En el cas concret de l'explotació dels crematoris, també es considera que els efectes sobre
el medi ambient seran mínims si compleixen amb els condicionants que imposi la Direcció
General d'Energia i Canvi Climàtic en la preceptiva autorització de la instal·lació com a

Per tant, la mateixa CMAIB considera com a quasi únic impacte positiu que podrà
haverns el polígon, sense esmentar que això sols es
cert per una sola activitat ubicada en una sola parcel·la (o en varies agrupades). Per
tant aquest impacte seria per una sola empresa, ja que es impensable que a les tres
parcel·les contigües afectades pel can
a la mateixa activitat mortuòria, per raons obvies de competència i de mercat.
Resulta

únic impacte

Pel que fa als impactes positius:
a) Conservació de les característiques físiques, biòtiques i paisatgísti
polígon. (...)
b) Major dinamisme econòmic. (...)
d) Major coherència normativa. (...)
7
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suposa una major diversificació
nyala en el
punt b)
en aquest sentit, tot considerant com a efecte positiu aquesta major diversificació.
ultes a les administracions públiques afectades i persones interessades
....
Consideracions tècniques
....
2. Referent a altres alternatives: segons la documentació aportada, només s'ha analitzat
l'alternativa 0, no fer res i la proposta objecte d'aquest informe, però no s'han analitzat
altres alternatives.
Tenint en compte la proximitat del polígon (ubicació proposada) al nucli urbà d'Artà i els
usos existents i previstos a l'entorn (industrial, comercial, serveis, equipaments,...), que
poden suposar interaccions difícilment compatibles amb la implantació d'un ús tan
singular com és el tanatori/crematori, amb una elevada càrrega de percepció social com
espai simbòlic i amb requeriments singulars de privacitat i recolliment.
Tenint en compte que segons la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, dins el procediment
d'avaluació ambiental estratègica simplificada, el document ambiental estratègic
presentat pel promotor, haurà d'incloure entre d'altres l'abast i el contingut del pla
proposat i les seves alternatives possibles al terme municipal d'Artà, entre d'altres,
ampliaci

alternatives,
dues en unes parcel·les annexes als cementiris (alternatives I i II), i altres dues al
polígon, una manco extensa (alternativa IV), que està
III), i que és la que està aprovada inicialment
valoració molt (massa) subjectiva, la guanyadora ha resultat ser la més reduïda que
rnativa IV. De la mateixa valoració que fa la Memòria se pot
arribar a la conclusió que les dues que hauríem de comparar són la que suposa una
ampliació del
ada al polígon industrial, quedant
descartades la ubicada aferrada al cementiri de la Colònia de Sant Pere i la més
extensa ubicada la polígon industrial.
Anem a veure la valoració que fa la Memòria, i a comentar-la amb ulls
coneixedor de la realitat sociocultural del nostre municipi. Únicament comentaré les
variables que tenen una valoració diferent, ja que no he localitzat cap comentari que
justifiqui la diferència.
int una explicació i justificació per a cada
una de les puntuacions atorgades, així com una valoració global dels resultats
obtinguts per a cada alternativa.
A més, tot i que el manteniment de la situació actual (alternativa 0) no dóna resposta
als object
necessari i oportú introduir la seva avaluació ambie
cat).
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és la més òptima i per tant
ofereix un espai pròxim al casc urbà ja alterat urbanísticament, però no consolidat, i a
més, uns requeriments de privacitat i recolliment

as
ser a favor de la que
suposa una ampliació del cementiri, que estaria encabida dins un paisatge general
típic de cementiri; i en canvi la del polígon previsiblement desentonaria en un paisatge
de naus industrials.

artanencs anam al cementiri amb cotxe. El lloc on aparcam per anar al cementiri està
del polígon. A més en els moments de les exèquies, actualment a vegades ja costa
trobar un lloc per deixar el cotxe. Per tant consider que no hi pot haver diferència de
la ubicació del polígon.
urbà.
aquest cas és a la inversa, la puntuació és *** per a
raonable ni lògic que
els usos ja
9
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instal·lats als voltants de la ubicació proposada. Diria que ni tant sols en tenen
coneixement, doncs a manco de 50 metres dels solars requalificats hi ha una industria
strucció una
tercera. Tres industries alimentaries dins aquest radi hauria de suposar una puntuació
de zero, no de **.
El Reglament de Policia Sanitaria, Decret 87/2004, diu:
Cuando se trate de cementerios de nueva construcción, el terreno en el que se pretenda
su instalación deberá reunir las condiciones siguientes:
1. En el contorno del terreno destinado a la construcción del nuevo cementerio se ha de
prever una zona de protección de 50 metros de ancho que, cuando exista planeamiento,
tendrá la calificación de zona dotacional del nuevo cementerio. Esta zona ha de estar
ajardinada y, en todo caso, libre de toda clase de construcciones. No será necesario el
ajardinamiento cuando el entorno natural del cementerio no lo requiera.
2. A partir del recinto de esta primera zona de protección se ha de establecer una
segunda zona de terreno de 150 metros de anchura, en la cual únicamente se podrán
autorizar que se ubiquen:
a) Instalaciones de carácter industrial no alimentarias o de servicios, infraestructuras y de
equipamiento comunitario no residencial.
b) Explotaciones agropecuarias.
3. Los dos tipos de usos a que se refiere el apartado anterior se definirán en la redacción
de los planeamientos urbanísticos, en función de cada situación concreta del m

ersió del Decret 105/1997, que es va
modificar posteriorment a partir del Decret 87/2004, tal com:
n la
instal·lació ha de reunir les condicions següents:
a) En
la qualificació de zona dotacional del nou cementiri.
estar enjardinada i, en tot cas, lliure de tota classe de
construccio
entorn natural del cementiri no ho
requereixi.

Segons aquest article, no seria possible posar una industria agroalimentària a manco
de 200 metro
ementiri. No parla de distancia de protecció per a crematoris, ja
que al 2004 no se pensava en la bondat de posar crematoris arreu del territori. Si
algun dels usos funeraris emet contaminació a
crematori. Per tant consider extrapolable per a crematoris la zona de protecció dictada
per a cementiris: 200 metres. Que a la inversa vol dir que no és possible fer un
crematori a una distancia inferior a 200 metres d
El nou redactat estableix únicament una zona de protecció de 25 metres, sense
considera enraonat argumentar que la present MP pugui afectar les activitats actuals
del seu entorn en base al q
ctivitats ubicades en
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IV. Podria lligar-se directament amb la variable de Paisatge. No entenc per que hi ha
diferència de valoració. A la vora del cementiri podria passar inadvertit, integrat dins
les edificacions existents, amb una edificació una mica més alta, però no tant com la
nau industrial (futures cotxeres del tren??) que està a 50 metres del cementiri, a la
vora de la via.
Es desestima per la mateixa raó que en la variable paisatge:
industrial no ofereix
el cementiri.

seria superior en

Resumint, podria haver sortit perfectament guanyadora per puntuació
Si hagués fet la comanda
a GAAT un particul
malpensat. I li pertoca a
ajuntament, especialment als seus serveis tècnics, esbrinar si hi ha hagut manca de
admissible un excés de llibertat sense
fonamentar-la (explicar el per què).
ha
revisat en profund
revisat un per un tots els criteris, afegint una explicació i justificació de cada una de les
valoracions atorgades, així com una avaluació de les puntuacions globals obtingudes
per a cada alternativa.
En aquest p
qüestions poblacionals no veig necessari fer cap comentari sobre a de la Colònia de
Sant Pere (alte
(alternativa I) té una superfície cadastral (parcel·la 114) de 6.414 m 2, quant un forn
crematori sols ocupa una superfície de devers 10 m2. Per tant resulta molt exagerada
la superfície de la parcel·la proposada en relació a la necessària per un forn crematori.
Si bé és cert que la cambra principal un forn crematori pot tenir una superfície
aproximada de 10 m2, les instal·lacions necessàries
la
cambra secundària, les sitges de calç i de carbó, els sistemes de rentat, de depuració
de gasos i les xemeneies)
espai que ocupa aquest element
sinó que requereixen una superfície molt superior. La superfície necessària per a unes
instal·
fa inviable la seva instal·lació dins dels recintes dels cementiris municipals actuals.
La
anàlisi del suggeriment. Jo interpret que el seu missatge és clar: feis una ampliació del
cementiri, i tindreu la sanitat mortuòria unificada en dos recintes municipals, un a Artà i

lternativa I) com de la Colònia de Sant Pere (Alternativa II).
Not a faltar més alternatives. NO heu considerat altres parcel·les cadastrals que ja
cadastrals 116 i 119. Les dues tenen romanent de superfície no ocupada pel cementiri
que pot encabir perfectament un crematori. I tanatori ja en tenim un dins el mateix
cementiri, podríeu aprofitar per adaptar-lo / millorar-lo, si és necessari o convenient.
11
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Les alternatives proposades en les presents al·legacions són raonables. No obstant,
tenen característiques anàlogues a alternativa I, ja avaluada en el document
ambiental
En tot cas, la seva
avaluació donaria resultats inferiors degut a les seves dimensions més limitades, la
seva fragmentació i la seva menor accessibilitat. Per aquest motiu no es considera
necessari incorporar alternatives addicionals a les ja avaluades.

Hauria estat il·lustratiu cercar i proposar alternatives encabides dins el mateix
ce
bablement dins el
cementiri hi ha edificis infrautilitzats on es podria instal·lar un crematori.
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2-

es troba contingut a la Revisió
i adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les Normes Subsidiàries de
aprovades definitivament, amb
prescripcions, en data de 28 de maig de 2010
MODIFICACIO PUNTUAL 1 DE LES NNSS: El Ple del 25 de juny de 2.013 aprova
definitivament la
detallats del poliesportius Na Caragol i Cap Ferrutx
i del camp de futbol Ses Pesqueres.
p

8-05-2010.

MODIFICACIO PUNTUAL 2 DE LES NNSS. NA PATI: El 29 de setembre de 2017 la
relativa al canvi parcial

a

la Colònia de Sant Pere, actualment en tramitació ambiental.
El 29 de ma
havia fet en data 28-05-2010.
El
del solar A16 del polígon industrial amb els usos funeraris.

·licitar la qualificació

formulació i modificació del planejament general és sempre pública i correspon als
ajunta
GAAT la redacció de la documentació necessària per iniciar la tramitació de la
Modificació Puntual 4 de les NNSS:
(AR-IND-1).
El 29 de març de 2019 es va remetre la documentació redactada per GAAT a la
re la resolució del president de la Comissió de
Medi Ambient datada el dia 11-10-2019. El gener de 2020 el GAAT, recollint les
condicions imposades per la Comissió de Medi Ambient i els informes sectorials, va
donà nova redacció a la documentació necessària per a tramitar la modificació per
iniciar la tramitació de l
El 12 de febrer del 2020 els serveis tècnics i jurídics emeteren informe favorable de la
redacció definitiva elaborada per GAAT.
El 24 de febrer de 2020
p
IND-1F).

-

RESUM
28 de maig de 2010 aprovació definitiva, amb prescripcions, de les NNSS per la
Comissió Insul
25 de juny de 2013, modificació puntual 1, can
13
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sanitari.
25 de setembre de 2017, modificació puntual 3, ampliació SSGG EDAR, en tramitació
ambiental.
13 de juny de 2018, sol·licitud de part per qualificar UN solar amb els usos funeraris.
29 de març de 2019 remissió documentació a la Comissió Balear de Medi Ambient.
Gener de 2020 el GAAT, nova redacció de la documentació per part de GAAT per
12 de febrer del 2020 informe favorable serveis tècnics i jurídics.
24 de febrer de 2020 aprovació provisional modificació puntual 4.
tècnics redactors, ni els polítics
municipals, ni els particulars presentant al·legacions, ni els tècnics de la Comissió
a necessari, ni
tant sols aconsellable, preveure un espai fora dels cementiris on se possibilitin usos
fa deu anys.
una al 2013 i dues al 201

-09-2017, és
Tampoc en aquests casos a ningú se li va ocorre que era bo,
ja no necessari, sinó exclusivament bo, preveure els usos funeraris, usos directament
lligats amb la sanitat (mortuòria).
Però resulta que el 29-03-2019, sols un any i mig després de fer la modificació per
documentació necessària per tramitar la modificació puntual 4, que recull la necessitat
cementiris.
La Comissió de Medi Ambient és diligent i sols triga mig any en contestar, contesta
-10-19.
Devers tres mesos desprès (gener de 2020) de la recepció dels condicionats imposat
documentació adaptada.
data 24-02-2020 ja aprova provisionalment la modificació puntual 4, amb informe
favorable dels serveis tècnics del 12-02-2020.
Des de que un particular, amb una petició de part datada el 13-06-2018, demanà que a
sols han estat necessaris 20 mesos,
que li pertoca, posant a exposició pública tota la documentació pertinent.
Es considera correcta la cronologia exposada en relació al planejament municipal i a la
tramitació de la present modificació. Coincidim en que la tramitació de la Modificació
Puntual nº4 ha avançat amb diligència i
en la
legislació.
14

Modificació puntual 4 de les NS
-IND-1F)

3- Estudi Ambiental Estratègic Simplificat
2.1 OBJECTE JUSTIFICACIÓ:

...
Tanatoris
Article 30. Ubicació
1. Els tanatoris es poden ubicar tant dins com fora dels recintes dels cementiris. En cas
dels tanatoris ubicats en llocs fora del
aïllats i exclusius per a ús funerari.
2. El disseny del tanatori ha de tenir en compte els fluxos de trànsit i la circulació de
cadàvers i públic, de manera que els accessos i la circulació del públic i dels familiars
siguin totalment independents i separats dels accessos i la circulació dels cadàvers.
Crematoris
Article 33. Ubicació
1. Els crematoris es poden ubicar tant dins com fora dels recintes dels cementiris i
tanatoris. En cas dels crematoris
edificis aïllats i exclusius per a ús funerari.
2. El disseny del crematori ha de tenir en compte els fluxos de trànsit i la circulació de
cadàvers i de públic, de manera que els accessos i la circulació del públic i els familiars
siguin totalment independents i separats dels accessos i la circulació dels cadàvers.
límits dels
dos cementeris municipals, ambdós sistemes general
....

al Polígon Industrial Es Pujols. Sembla que el decret esmentat
possibilita. En tot cas, si és
necessari fer una adaptació, aquesta hauria de ser perquè les instal·lacions existents
no hi estan adaptades, i així ho requereixi la norma. Per tant consider que NO és
correcta la semàntica elegida, més bé intencionadament confusa, ja que deixa
entendre que no queda més remei que
normativa autonòmica.
No es
-se en un Decret que no obliga a treure els
usos funeraris dels cementiris, sinó que sòls ho possibilita:

termes:

preveu el Decret 11/2018, de
mortu
serveis de proximitat a la ciutadania, complementaris al serveis públics existents, i que
contribueixin a millorar la seva qualitat de vida.
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terme municipal es limita als cementiris municipals, que no
compten amb forns crematoris ja que no disposen de condicions i superfície suficients.
Els darrers anys a Mallorca, la incineració és un servei que ha experimentat un fort
creixement. No obstant,
de desplaçar-se fins a Manacor.
La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi ha cap qualificació
urbana que admeti els usos funeraris fora dels recintes dels cementiris quan, per
contra, el Decret 11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se
nous
serveis de proximitat, complementaris als existents en el municipi, que vagin a favor de
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat: resulta
convenient una millor adequació de les NS al Decret 11/2018 que no impedeixi
iniciatives, públiques o privades, que puguin oferir nou serveis funeraris de proximitat,
específica en matèria de policia mortuòria.
oportunitat

Principis de necessitat i eficàcia, de proporcionalitat, de transparència i

urbana que admeti els usos funeraris quan, per contra, el Decret 11/2018 admet que tant
tanatoris com crematoris puguin ubicaren el terme municipal es limita als cementiris municipals, sistemes generals en sòl rústic.
La modificació de les NS permet la seva adaptació al Decret 11/2018 que, segons el seu
129
tratiu comú de les
la
general; de proporcionalitat, atès que la norma conté la regulació imprescindible per
atendre la necessitat que ha de cobrir; de seguretat jurídica, perquè aquesta iniciativa
transparència, perquè ha garantit la participació ciutadana abans i durant el procediment
ma, atès
que ha vetllat per reduir significativament les càrregues administratives que havien de
ment necessària per
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè cal que
poder-hi instal·lar un tanatori o un crematori, sempre complint amb el que disposa la
normativa específica en matèria de policia mortuòria.
per

r el planejament amb la
16
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finalitat
poder

Decret
vorir nous projectes que puguin
oferir serveis complementaris als existents i, en particular, el de crematori, que té
Manacor. En qualsevol cas, tan el redactat dels objectius com de la justificació de la
explicació més precisa i clara.
Sembla que és necessari modificar las NNSS perquè no hi ha cap espai que admeti
usos funeraris, malgrat al mateix paràgraf també reconeix que sí
funeraris als cementiris. Per tant no se justifica la necessitat de fer aquesta modificació
perquè no existeix la possibilitat de fer un tanatori/crematori dins el nostre terme
municipal, ja que si és possible als cementiris. La sanitat mortuòria ha de protegir la
salut pública, i és molt més controlable si està ubicada en un únic espai, els cementiris.
La conveniència té la mateixa justificació que la necessitat, per tant serveix el
manifestat al punt anterior per concloure que no queda justificada la conveniència.
11/2018, donant a entendre que no el compleixen (no veig amb que).
ES RAONABLES,
TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES
...
Criteris i alternatives tècnicament i ambientalment raonables
Els criteris per a la qualificació de sòl urbà que pugui admetre aquests usos han estat:
o

òl urbà per donar resposta a una
necessitat dotacional. Queda dins del marge de discrecionalitat que la legislació
atorga als municipis.

o

Tal com es desprèn del
Decret 11/2018, per a poder implantar qualsevol de les dues instal·lacions
funeràries esmentades és necessari que aquestes se situïn en edificis aïllats i
funerari.

o

La proximitat als recintes dels cementiris m

Si efectivament existeix la necessitat dotacional, la legislació atorga a
discrecionalitat de fer-ho, però no li imposa que hagi de ser fora dels cementiris.
Referent a la proximitat als cementiris és una qüestió relativa, de percepció. Doncs és
a 800 metres, i és evident que no es veritat
en el cas del de la Colònia.
No es considera oportú. La distància és una magnitud objectiva.
O PROGRAMA.
Cal tenir en compte que la Llei 34/2007, de 15 de
protecció de
potencialment contaminant

09 01 00.

Article 13. Activitats potencialment contaminadores
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participació de les comunitats autònomes, ha de revisar almenys cada ci

aire i protecció d

, per agafar consciencia de

la magnitud de les ac
se limita a fer-hi esment sense cap comentar
fer quant se prese
I aquesta relació reduïda de les activitats del Grup B poden ajudar (per comparativa).
La Llei 3
aplicar les mesures adequades per a evitar-la. En aquest sentit, la legislació vigent (el
Decret 11/20
projecte que es pugui dur a terme:
Article 35 Crematoris de nova construcció
administrativa per a la construcció del crematori i la posada en funcionament.
·licitar un informe a la Direcció
General de Salut Pública i Participació.
de Salut Pública i Participació la documentació següent:
ció correcta segons els usos del planejament
urbanístic vigent
tècnic competent, en què constin:
Els plànols detallats de la distribució dels diferents espais i serveis.
a de dur a terme i dels serveis que

Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus, competent en matèria de contaminació
atmosfèrica.
del crematori, la Direcció General de Salut Pública i Participació, amb la sol·licitud prèvia
que compleixen les condicions higièniques sanitàries que preveu aquesta normativa.

Cal afegir que el present document destaca, com a mesura correctora, la obligatorietat
de donar compliment al que estableix la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat
inu de temperatura de la cambra de
combustió, realitzar controls de les seves emissions, aplicar les millores tècniques
normativa.

18

Modificació puntual 4 de les NS
-IND-1F)

3.1

at a la Plaça

El pou de la Plaça del Progrés no figura grafiat al plànol del document ambiental.
Casualitat, és el més proper al polígon.
ambiental.
, hi ha el límit de vulnerabilitat
Una vulnerabilitat moderada no representa un risc si es compleix la normativa
. Per altra banda, els
usos als que es volen destinar els terrenys no són especialment contaminants dels
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sòls i de les aigües.
que, en la fase
de projecte, es dugui a terme un estudi hidrogeològic en el qu
caracteritzin els aqüífers, la profunditat del nivell piezomètric, la direcció del flux
les característiques del terreny o per les mesures adoptades, la instal·lació del
cementeri no suposa un risc de contaminació de les aigües subterrànies, amb atenció
especial a les captacions per a consum humà.
ja ofereix les garanties necessàries.

La xarxa de clavegueram només es distribu
és regular. Les aigües brutes s'aboquen a un col·lector que condueix aquestes aigües a
la
-est del nucli urbà,

Als tanatoris i als crematoris se poden produir residus contaminants i infectius amb
certa freqüència, i sembla coherent que no puguin ser tractats a la depuradora (EDAR)
at aquesta depuració separada pot
ser exigida en tramitar una hipotètica llicència
que ara és el moment de fer una
separats destinats a serveis funeraris no ajuda a tenir-ne el
control.
Cal afegir que l
11/2018, només es podrà dur a terme previ informe favorable de la Direcció General
de Recursos Hídrics respect
.
El lli
Conselleria de Medi
on es mostra un arbre de factors ambientals.

alears,

més susceptibles de rebre impactes per la modificació.
....
Acceptabilitat social del projecte
Sanejament i depuració
Activitats econòmiques afectades
Activitats econòmiques induïdes
....

escollida), la vulne
lida).
En l
....
Increment del consum de recursos i producció de residus una vegada les instal·lacions
es trobin en funcionament.
....
- Increment del trànsit de vehicles motoritzats. Aquest increment es preveu important en
....
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Així doncs, la major part dels efectes que es desprenen de la modificació són de signe
positiu:
polígon. Les actuacions no preveuen l'alteració de l'entorn físic, biòtic o paisatgístic, més
enllà de la ja permesa d'acord amb l'ordenament vigent. Com s'ha anat insistint al llarg
de tot el document, l'ampliació d'usos permesos en cap cas comportarà un increment de
l'edificabilitat o de l'ocupació de les parcel·les. Per tant, les accions que es proposen no
tenen cap tipus d'impacte sobre el medi físic, biòtic ni paisatgístic del parc i del seu
entorn.

NEUTRE. NI POSITIU NI NEGATIU.
El document puntualitza que, en tot cas, (1) la implantació de crematoris haurà de
t en contaminació atmosfèrica (i que,
per tant, complirà amb els estàndards requerits), i (2) les emissions i els efectes
negatius un ús funerari (consum de recursos, mobilitat generada, etc.) són
anàlegs a les dels usos ja permesos dins del polígon industrial.
-

UNA SOLA EMPRESA, EN EL MILLOR DELS CASOS,
DE LES EMPRESES AMB UNA ACTIVITAT DIFERENT.
cap empresa implantada tingui interès per abandonar la seva activitat a causa de la
implantació d
a
econòmica es vegi condicionada per una activitat que demana discreció, recolliment i
que no genera perjudicis objectius en les activitats del seu voltant.
- Millora de la dotació d'equipaments funeraris. Es pretén donar cabuda a diverses
activitats que segons la normativa sectorial són admissibles fora dels recintes dels
en qüestió. En les NS vigents, no hi ha cap qualificació de sòl urbà que admeti aquest ús.

LA NORMATIVA SECTORIAL PERMET ELS USOS FUNERARIS EN ELS
CEMENTIRIS EXISTENTS.
cementiris, tal i com preveu el Decret 11/2018.
- Major coherència normativa. En relació amb el punt anterior, amb la modificació
s'aconsegueix dotar les NS de major coherència en relació amb la normativa sectorial sobre
de la sanitat mortuòria de les Illes Ba

le.

....
Els efectes sobre el medi ambient derivats de la modificació es poden entendre en dos
sentits, positius i negatius, per bé que els efectes negatius són molt puntuals i es
uests efectes són clarament
assumibles en vistes dels avantatg
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UNA IMPRECISIÓ, ELS EFECTES NEGATIUS NO SE DONARIEN IGUALMENT. AL
MANCO LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ELS RESIDUS GENERATS PER
DE VEHICLES VARIERAN SIGNIFICATIVAMENT.
ó i que,
funerari com de qualsevol ús industrial ja permès en les
NS vigents, haurà de rebre el vistiplau de les administracions ambientals competents.
Dit això, es reafirma que els possibles efectes negatius associats a la present
modificació no aporten impactes nous respecte als dels usos permesos en el
planejament actual.

4- MEMORIA
2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
modificació és adaptar el règim
funeraris al contingut del
Decret
nitat mortuòria de les
Illes Balears i admetre
funerari (en concret les instal·lacions de tanatori i crematori)
en un àmbit reduït

Adaptar implica incompliment, necessitat de fer. I el decret 11/2018 sols obri la
possibilitat
de fer crematoris fora dels cementiris, no és una
obligació.
que es pugui destinar a tanatori o crematori fora dels límits dels
dos cementeris municipals, ambdós sistemes generals en sòl rústic. Per això, aquesta
modificació puntual vol admetre
funerari en un àmbit del polígon industrial Es Pujols,
el qual es troba localitzat entre les carreteres Ma-15 i Ma-4042. Aquest polígon, encara
amb baixa ocupació, queda a menys
Artà. Així mateix, en
aquesta qualificació la tipologia edificatòria és
aïllada. Per tant, és factible la
ubicació
funeraris, tanatori i crematori, ara bé, això és així sempre que
destini
la totalitat de
. En qualsevol cas, el projecte haurà de complir amb les
condicions addicionals que es preveuen en el Decret 11/2018.
Es justifica així
general de la modificació i per a satisfer aquestes condicions
cregut oportú tramitar un nou expedient de modificació puntual que reculli aquest canvi
admesos, sense cap alteració de

hagi un
espai que pugui encabir tanatoris o crematoris.
següents
termes:

preveu el Decret

ci de la sanitat

serveis de proximitat a la ciutadania, complementaris al serveis públics existents, i que
contribueixin a millorar la seva qualitat de vida.
sinó ajustarés adequadament, de manera que hi tinguin cabuda noves
iniciatives (privades o públiques) que ofereixin serveis de crematori que no són viables
dins dels actuals recintes dels cementiris municipals.
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, tal com
Comissió de Medi Ambient. Si no se pot trobar cap solució als voltants
del cementiri, o dins el propi cementiri, llavors sí que podria quedar justificat
general fora dels cementiris, però sols en aquest cas.
Les ampliacio

:
la revisió o la modificació (articles 170 i 171 del Reglament general de la Llei 2/2014, de
25 de
12/2017, de 29
Segons

59 de la Llei 12/2017, en endavant LUIB:

Article 59
Modificació dels instruments de planejament urbanístic
....
i
de la iniciativa amb relació als interessos públics i
privats
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa,
ha de denegar-la motivadament.
4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions
planejament modificat i, en qualsevol cas:
r i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació.
corresponents,
substitueixen les precedents.
c) Han
documents

amb la modificació i que

nerada, en els casos que la
finalitat específica ho requereixi.
el cas de la seva formulació preceptiva, en els termes establerts en aquesta llei i en la
legislació estatal.

....
UNA MODIFICACIÓ NECESSÀRIA, CONVENIENT I OPORTUNA
La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi ha cap qualificació
urbana que admeti els usos funeraris quan, per contra, el Decret 11/2018 admet que tant
tanatoris com crematoris puguin ubicar-se fora del recinte dels cementiris.
funerari
en el terme municipal es limita als cementiris municipals, sistemes generals en sòl rústic.
....
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè cal que
un municipi de més de 7.500 habitants disposi
on
meti
funerari per a
poder-hi instal·lar un tanatori o un crematori, sempre complint amb el que disposa la
normativa específica en matèria de policia mortuòria.
I
perquè la modificació puntual de planejament és
adequada
per poder fer aquest canvi
admesos. És oportú modificar el planejament amb la
23
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finalitat de crear una nova qualificació AR-INDqu

LUIB, les propostes
relació als interessos públics i privats concurrents.
tramitar-la en fa una valoració negativa, ha de denegar-la.
La necessitat, conveniència i oportunitat

de
conveniència amb
competent per
ó es justifiquen al final de

imita als cementiris municipals, que no
compten amb forns crematoris ja que no disposen de condicions i superfície suficients.
Els darrers anys a Mallorca, la incineració és un servei que ha experimentat un fort
tanencs que demanden aquest servei han
de desplaçar-se fins a Manacor.
La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi ha cap qualificació
urbana que admeti els usos funeraris fora dels recintes dels cementiris quan, per
contra, el Decret 11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se
serveis de proximitat, complementaris als existents en el municipi, que vagin a favor de
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat: resulta
convenient una millor adequació de les NS al Decret 11/2018 que no impedeixi
iniciatives, públiques o privades, que puguin oferir nou serveis funeraris de proximitat,
específica en matèria de policia mortuòria.
oportunitat
adequada per poder f
eraris que donin servei a la comunitat.
Ajuntament, fent ús de la discrecionalitat que li atorga el decret
enfora dels
cementiris, hi manca fer una valoració dels interessos privats concurrents. Es obvi que
totes les parcel·les del Polígon Industrial (totes manco una), se veuran afectades per la
implementació de un tanatori o un crematori dins el polígon.
Basta fer cas de la Comissió de Medi Ambient: Els usos existents i previstos a l'entorn
(industrial, comercial, serveis, equipaments,...), que poden suposar interaccions
difícilment compatibles amb la implantació d'un ús tan singular com és el
tanatori/crematori, amb una elevada càrrega de percepció social com espai simbòlic i
amb requeriments singulars de privacitat i recolliment .
percepció) sobre les activitats econòmiques del voltant, així com els requeriments
necessaris de pri
ental, i en
els efectes sobre la vegetació i el paisatge, o la proximitat al nucli urbà, es conclou que
lternativa escollida és la més adequada.
A mes dictamina: el document ambiental estratègic presentat pel promotor, haurà
d'incloure les alternatives possibles al terme municipal d'Artà, entre d'altres, ampliació
dels SSGG existents (cementiris municipals) ...
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polígon, que perdran valor. Sense aquesta avaluació no se respecta el dret a la
propietat, un dret fonamental.
.
de sostenibilitat, en el cas de la seva formulació preceptiva, en els termes establerts en
aquesta llei i en la legislació estatal.
La mateixa LUIB marca en la seva Exposició de Motius, III, b) referent als informes de
uarproductes im
espais urbanitzats però sense edificació ni habitants.
del polígon industrial Es Pujols. En cap cas suposa cap canvi en els paràmetres
municipals. Per aquest motiu, la present modificació no exigeix la i
estudi de viabilitat econòmica o un informe de sostenibilitat.
per dos períodes de molta bonança econòmica, actualment sols hi ha edificat 1 de
cada 7
capa
edifiquin, que augmentaran significativament els ingressos públics via IBI.
El fet de que dins el polígon hi hagi un crematori, espantarà un important grup
empreses, especialment les agroalimentàries. I no fa falta cap acció que suposi o
pugui ser interpretada com una barrera que desincentivi la inversió, mes bé mesures
que ajudin a consolidar-lo.
No hi ha raons objectives que sostinguin aquesta hipòtesi.
La consolidació que ha assolit el polígon Es Pujols durant més de dues dècades, que
no arriba al 15%, fa necessari incorporar la memòria de viabilitat
de sostenibilitat, tal com ho prescriu la LUIB.
suposi cap inversió per part de
que hi hagi un dèficit entre el que se recapte a la zona i el que se necessita per
prestar-hi tots els serveis públics (enllumenat, aigua potable, clavegueram, seguretat,
manteniment vials, etc).
ni
inversió pública ni privada i, per tant, no resulta necessària aquesta documentació.
Per justificar la necessitat argumenta que actualment no hi ha cap qualificació urbana
que admeti els usos funeraris, i el Decret 11/2018 ho possibilita. Que
rari en el
terme municipal es limita als cementiris municipals, sistemes generals en sòl rústic.
ubicació al
na ampliació. I sols si resulta
inviable aquesta ubicació, recorre a canviar els usos a un terreny urbà adequat.
25

Modificació puntual 4 de les NS
-IND-1F)

si
oposa és la més adequada.
La conveniència es justifica perquè cal que un municipi de més de 7.500 habitants
-hi instal·lar un tanatori o un
crematori.
Es evident que la justificació no se correspon a la
Segons les estadístiques moren uns 70 artanencs cada any, i amb les tendències
actuals de incineracions podríem parlar de fer una incineració cada dues setmanes.
Els crematoris de Palma fan 13/14 incineracions per setmana i forn.
Per això el Reglament de Policia Sanitaria Mortuòria de les Illes Balears, decret
icipis de més de 300.000
un crematori de cadàvers en el cementiri

A Palma disposen de tres forns crematoris, que fan uns 2.100 serveis anuals, uns 700
cada forn, i ara se pla

funeraris que donin servei a la comunitat.
Tamp
conveniència.
....
tificar, descriure i avaluar els
probables efectes significatius sobre la mobilitat a la urbanització de ses Cases Noves,

Resulta evident que no hi han dedicat gaire temps a fer aquest estudi (al polígon Es
han fet servir un estudi existent, i que ni tant sols han
canviat el nom de la ubicació a Marratxí.

.
bre de viatges no excedeixi
del ja
presenta un grau baix de consolidació, per
problemes de mobilitat a

parcel·les.
El sistema usat per aproximar un càlcul de viatges és per una mobilitat mitjana durant
24 hores. Els usos funeraris tenen un degoteig duran tot el dia, i una afluència de
vehicles en un moment determinat, on coincideixen la gran majoria dels
desplaçaments. Si volien fer un càlcul acurat, podien haver fet un recompte dels
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no tenien disponibilitat per fer-ho, haguessin pogut demanar-ho a la policia local. Per
excedeixi
vehicles coincideix que quasi tots hi són a una determinada hora. De fet, ja actualment
a les zones més edificades del polígon comença a haver-hi dificultat
Que actualment el polígon presenti un grau baix de consolidació no pot ser usat per
arribar a la conclusió que justifiqui no esperar problemes de mobilitat. Hauria de
preveure aparcaments suposant que tots els solars estan edificats i a ple
funcionament.
Segurament, si se preveu que per usos mortuoris hi ha coincidència dels viatges en el
reveure la
les hores punta de màxima
coincidència.
rar una mobilitat
equivalent o inclús superior a la que correspon a usos funeraris. La modificació, per
tant, en cap cas suposa un augment de les expectatives de mobilitat.
t
, no sembla enraonat afirmar
La sanitat pública és una qüestió molt delicada i molt sensible pel conjunt de la
societat. I la sanitat mortuòria, competència dels ajuntaments, és un servei públic de
vital importància. Importància que agafa més visibilitat en moments difícils com els
actuals que ens afecten a tots. I si tenir-ne el control en situacions de normalitat hauria
nt que sempre ha apostat per no privatitzar els
serveis essencials (aigua, residència, cultura/teatre, brigada, ...). I en moments crítics
hauria de ser una necessitat.
Tenir tota la sanitat mortuòria en un mateix redol ajuda i molt a tenir-ne el control.
Tenir-ne la propietat també ajuda, encara que després se doni en concessió. I casos
de cadàvers com els que hem vist a New York en aquesta pandèmia són ben
il·lustratius.
De fet, fer un tanatori i un crematori en un espai particular, involuntàriament pot
suposar crear un monopoli privat. 7.500 habitants no donen per que funcionin dues
instal·lacions privades en detriment del tanatori públic ubicat en el cementiri, que
rant fins arribar a un punt de no retorn en que no serà utilitzable.
Actualment, els artanencs que opten pels serveis de crematori han de fer ús de les
olen ser
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Si haguessin estat contemplats els usos funeraris, mai hauríem comprat cap solar.
Per:

Les resta empreses trobaran una barrera per instal·lar-se al polígon.
El Reglament de Policia Sanitaria marca una distancia de seguretat de 200
metres per coexistir empreses agroalimentaris i usos funeraris.
La valoració sobre la tria dels solars al polígon que aporta la Memòria és massa
subjectiva i gens argumentada.
Un crematori se pot
Cap polític ni cap tècnic va veure la necessitat de treure els usos sanitaris dels
cementiris, amb les modificacions de les NNSS fa 2 anys.
No cal adaptar les NNSS al Decret 11/2018, tal com diu la memòria.
Un crematori està

No se raona i justif
No se consideren i/o avaluen els interessos privats de la resta de propietats de
dins el polígon.
No se preveuen aparcaments per encabir la concentració de vehicles.
un monopoli en mans privades.
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3

TRACTAMENT D INFORMES

De la sol·licitud de consultes a les diferents Administracions, només es varen rebre un
total de tres informes, tots ells favorables, que en les seves conclusions feien les
següents consideracions:
Territori

modificació qualifiqués, la parcel·la o parcel·les necessàries per a aquest ús funerari,
(...)
Urbanisme, acorda emetre informe favorable de conformitat
amb
Informe de la Direcció Insular de Cultura i Patrimoni
Una part del polígon està afectat per una cautela pa
Grans (JA05-039). (...)
aquesta zona i es refereix al respecte en el punt 6.4. (mesures preventives) en els
següents termes: «No es podrà ocu
a jaciment arqueològic».
per la construcció, el moviment de terres, moviment de maquinària o acopi materials
Informe de la Direcció Insular de Salut Pública
condicionat a:
1. Els establiments de se
nomé
crematoris.
obligats a complir el

-IND-1F seran
-IND-1F estaran
la

Les consideracions aportades en els esmenats informes indiquen que la modificació
proposada garanteix el compliment de tots els requeriments en ter
territori, de patrimoni o de salut pública. No obstant, en qualsevol cas, es vetllarà pel
complint amb els
establir nous serveis funeraris.

Insular de Salut Pública a
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4

INFORME DE CANVIS A LA MEMÒRIA DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL

APARTAT 2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
Anterior versió:
a

Nova versió:

rcici de la sanitat

na nova
mbit

puguin prestar serveis de proximitat a la ciutadania, complementaris al serveis públics
existents
APARTAT 3 CONCEPTE
Anterior versió: La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi
ha cap qualificació urbana que admeti els usos funeraris quan, per contra, el Decret
11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se fora del recinte dels
sistemes generals en sòl rústic.
La modificació de les NS permet la seva adaptació al Decret 11/2018 que, segons el
tat i eficàcia, de proporcionalitat, de
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè cal que
un municipi de més d
funerari per a poder-hi instal·lar un tanatori o un crematori, sempre complint amb el
Nova versió:
l terme municipal es limita als cementiris municipals,
que no compten amb forns crematoris ja que no disposen de condicions i superfície
suficients. Els darrers anys a Mallorca, la incineració és un servei que ha experimentat
un fort creixement. No obstant
servei han de desplaçar-se fins a Manacor.
La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi ha cap qualificació
urbana que admeti els usos funeraris fora dels recintes dels cementiris quan, per
contra, el Decret 11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se
e nous
serveis de proximitat, complementaris als existents en el municipi, que vagin a favor de
La modificació de les NS permet una millor adequació de les NS al Decret 11/2018
itat i eficàcia, de
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat: resulta
convenient una millor adequació de les NS al Decret 11/2018 que no impedeixi
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iniciatives, públiques o privades, que puguin oferir nou serveis funeraris de proximitat,
.

Anterior versió:
ar els
probables efectes significatius sobre la mobilitat a la urbanització de ses Cases Noves,
Nova versió:

els probables
.
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5

INFORME DE CANVIS
ESTRATÈGIC SIMPLIFICAT

A

L

APARTAT 2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
Anterior versió:
(en concret les instal·lacions de
Nova versió:

les NS una nova
t dels cementiris

projectes que
puguin prestar serveis de proximitat a la ciutadania, complementaris al serveis públics
Anterior versió:
ha cap qualificació urbana que admeti els usos funeraris quan, per contra, el Decret
11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se fora del recinte dels
cem
sistemes generals en sòl rústic.
La modificació de les NS permet la seva adaptació al Decret 11/2018 que, segons el
cia, de proporcionalitat, de
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè cal que
funerari per a poder-hi instal·lar un tanatori o un crematori, sempre complint amb el
que disposa
Nova versió:
que no compten amb forns crematoris ja que no disposen de condicions i superfície
suficients. Els darrers anys a Mallorca, la incineració és un servei que ha experimentat
servei han de desplaçar-se fins a Manacor.
La necessitat de la modificació ve donada perquè actualment no hi ha cap qualificació
urbana que admeti els usos funeraris fora dels recintes dels cementiris quan, per
contra, el Decret 11/2018 admet que tant tanatoris com crematoris puguin ubicar-se
ió que
serveis de proximitat, complementaris als existents en el municipi, que vagin a favor de
La modificació de les NS permet una millor adequació de les NS al Decret 11/2018
(...)
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat: resulta
convenient una millor adequació de les NS al Decret 11/2018 que no impedeixi
iniciatives, públiques o privades, que puguin oferir nou serveis funeraris de proximitat,
a favor de
específica en ma
.
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APARTAT 2.2. ABAST I CONTINGUT DEL PLA I DE LES SEVES ALTERNATIVES
RAONABLES, TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES
Anterior versió:
a. Alternativa 0 o no actuació. En cas de no fer-se la modificació puntual, no es
donaria resposta a la necessitat dotacional.
b.
c. Alternativa 2. Ampliació de la superfície del cementiri municipal de la Colònia de
Sant Pere.
d.

R-INDpuguin establir tanatoris i crematoris. La modificació afectaria a gran part del
polígon industrial Es Pujols.

e.

ament a un seguit de parcel·les per a
nor.

establirNova versió:

o Alternativa 0. Manteniment de la situació actual.
o Alternativa I.
o Alternativa II. Ampliació del cementiri municipal de la Colònia Sant Pere.
o Alternativa III.
ficació AR-INDpuguin establir tanatoris i crematoris. La modificació afectaria la major part del
polígon industrial Es Pujols.
o Alternativa IV.

-IND-1F).

APARTAT 2.4 LES CARACTERÍSTIQUES DEL PLA A EFECTES DE VALORAR LA
SEVA SUBJECCIÓ A AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA ORDINÀRIA
Anterior versió: Cal tenir en compte que la Llei 34/2007, (...)
Ara bé, cal tenir en compte que aquest ús es proposa en un àmbit amb un ús
industrial
Nova versió: La Llei 34/2007, (...)
Ara bé, cal tenir en compte que aquest ús es proposa en un àmbit amb un ús industrial
ambiental competent en
matèria de contaminació atmosfèrica.
APARTAT 3.12.2.1.
Anterior versió:
localitzat a la Plaça del Progrés i un altre al costat de la ro
i Llobera i la sortida en direcció Ses Païsses. Ambdós amb certa proximitat al polígon
Nova versió:
localitzat a la Plaça del Progrés i u
i Llobera i la sortida en direcció Ses Païsses; ambdós amb certa proximitat al polígon
industrial Es Pujols.
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Progrés.
APARTAT
Anterior versió:
Nova versió:
APARTAT 5. MOTIUS DE SE
Anterior versió:
crematoris) en sòl urbà per donar resposta a una necessitat dotacional. Amb
sòl urbà on sigui admès
Un cop es constata la mancança de sòl urbà que es pugui destinar a ús funerari i la
contradicció que això suposa amb la normativa sectorial, la següent passa és definir a
(...)
alternatives proposades:
Nova versió:
funerari, de m
funerari e
Pere, situats en sol rústic i qualificats com a sistemes generals. Es constata, per tant,
que, contràriament al que preveu la legislació en matèria de sanitat mortuòria a les
I
f
que tingui interès per a oferir nous serveis de tanatori i crematori. Cal remarcar que els
actuals recintes municipals no tenen les condicions ni la superfície suficients per a la

En qualsevol cas, els àmbits escollits com a alternatives per a la implantació de la
ha de complir els següents requeriments:
(...)
- Alternativa 0. Manteniment de la situació actual.
- Alternativa II. Ampliació del cementiri municipal de la Colònia Sant Pere.
-

-INDpuguin establir tanatoris i crematoris. La modificació afectaria la major part del
polígon industrial Es Pujols.

- Alt
-IND34
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següents factors:
l situació (alternativa 0) no compta amb les condicions ni la
superfície suficients per a la instal·lació de nous serveis de crematori. La resta
suficient. No obstant, es
gon industrial de Es Pujols (alternativa III).
2. Afectació a la hidrologia superficial i subterrània.
Tant els actuals cementiris com els àmbits de les alternatives proposades no es veuen
afectats per cap torrent ni per cap àrea de risc per inundacions.
II) i gran part del
polígon industrial Es Pujols (Alternativa III) presenten una vulnerabilitat moderada. En
compten amb una vulnerabilitat baixa per contaminació d
que el compliment de la normativa aplicable als usos funeraris garanteix que no es
produiran afectacions sobre les aigües subterrànies.
Cap de les alternatives es veu afectada pe
4. Efectes sobre la vegetació i els hàbitats naturals.
Cap dels àmbits proposats compta amb vegetació natural o hàbitats a protegir. Les
am
(Alternativa II) afectarien vegetació arbòria, especialment ametllers, oliveres, ullastres,
pins i garrovers. Els àmbits del polígon des Pujols, en canvi, no tenen pràcticament
cobertura vegetal, sent pràcticament solars erms.
5. Efectes sobre el paisatge i impacte visual.
No obstant, els actuals cementiris estan situats en un entorn rústic amb un cert interès
intervisibilitat, en
crematori sobre el paisatge serien menors dins del polígon industrial de Es Pujols, on
no hi ha valors estètics a preservar, i on la seva visibilitat seria menor.
6. Proximitat al nucli urbà i accessibilitat.
el de la Colònia de Sant Pere, a uns 11 km. El polígon industrial dels Pujols està en
contacte amb el n
que podria permetre el
alternatives.
7. Activitat econòmica.
La modificació proposada obre les portes a la oferta de nous serveis funeraris pel
municipi, que poden generar activitat econòmica i nous llocs de treball. En cas de
mantenirdrà satisfer
35

Modificació puntual 4 de les NS
-IND-1F)

fora del municipi, principalment a Manacor, que és el municipi més proper que disposa
de crematori.
8. Requeriments de privacitat i recolliment.
La situació dels actuals cementiris, en un entorn rural i a molta distància de qualsevol
altra activitat, ofereix unes condicions molt favorables de privacitat i recolliment. A
entorn on hi trobem altres activitats. No obstant, la proposta de disseny pot oferir les
condicions necessàries, tant pel que fa a la solució adoptada en els límits del recinte
com en les característiques arquitectòniques.
Si bé l
c
à.
10. Serveis oferts a la ciutadania.
neraris complementaris als de la
situació actual, sense haver-se de desplaçar fora del municipi.

Anterior versió:
Alternativa
I

Alternativa
II

Alternativa
III

Alternativa
IV

Fisiografia, geologia i litologia

***

***

***

***

Capacitat agrològica

**

**

**

**

**

**

**

**

***

**

***

***

Vegetació

***

*

**

***

Paisatge

**

**

***

***

***

*

***

***

Proximitat al casc urbà

**

*

***

***

Requeriments de privacitat i
recolliment

***

***

*

**

***

***

*

**

**

**

*

***

28

22

24

30

Hidrologia
subterrània

superficial

i

incendi

crematori
APTITUD
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Nova versió:
ALTERNATIVES

0

I

II

III

IV

1. Mo

*

***

***

**

***

2. Afectació a la hidrologia superficial i subterrània

*

***

**

**

***

***

***

**

***

***

4. Efectes sobre la vegetació i els hàbitats naturals

***

**

**

***

***

5. Efectes sobre el paisatge i impacte visual

**

**

**

***

***

6. Proximitat al nucli urbà i accessibilitat

**

**

*

**

***

7. Activitat econòmica

**

***

***

***

***

8. Requeriments de privacitat i recolliment

***

***

***

**

**

9. Efecte

***

**

***

**

**

*

***

***

***

***

21

26

24

25

28

10. Serveis oferts a la ciutadania
APTITUD
Anterior versió:

tre alternatives són òptimes, ara bé,
asc urbà ja alterat urbanísticament, però no
consolidat, i a més, uns requeriments de privacitat i recolliment, uns efectes sobre la
crematori més ben valorats en conjunt
Nova versió:
amb unes condicions òptimes del terreny, sense riscos naturals o de contaminació
bona accessibilitat des del nucli urbà, en un àmbit ja alterat
ció, sobre el paisatge i sobre les visuals sigui mínim.
alternativa escollida pot generar un cert recel subjectiu per
part dels propietaris de les parcel·les del voltant del polígon industrial i, inicialment, no
proporciona unes condicions tan favorables de privacitat i recolliment com els recintes
dels actuals
sobre les activitats del voltant i el disseny de les instal·lacions pot garantir la discreció i
els requeriments necessaris tant per usuaris com pel conjunt del polígon industrial.
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