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1. INTRODUCCIÓ. 
 

1.1. Objectiu i objecte de la modificació  

L’actual equipament sanitari del nucli d’Artà, format per un centre de salut d’atenció primària, 

està situat al carrer de l’Hospital núm. 3, en un edifici que presenta moltes mancances funcionals 

i, que per aquesta raó, ha quedat obsolet per al servei que requereix a dia d’avui la població 

d’Artà. 

A més, el seu emplaçament, en un punt del centre antic amb moltes dificultats d’accés, comporta 

molts inconvenients pel que fa a la mobilitat viària per accedir-hi, tant pels vehicles d’urgències 

com pels vehicles particulars. 

És per aquests motius que el municipi d’Artà necessita disposar d’un solar per cedir a la 

Conselleria de Salut per tal que es pugi construir un nou centre de salut adaptat a les necessitats 

actuals del municipi. 

Actualment, i estudiades totes les alternatives possibles, la millor alternativa requereix d’una 

modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament que canviï la classificació de 

sistema general en sòl rústic d’una part (aproximadament el 50%) d’uns terrenys de titularitat 

municipal a sistema sanitari. 

1.2. Promotor 

El promotor de la modificació puntual 2a de les normes subsidiàries de planejament és 

l’Ajuntament d’Artà.  

1.3. Redactor de la modificació  

Maria Llodrà 

Pere Oliver 

Redactors del document ambiental estratègic  

L’equip redactor del document ambiental estratègic pertany a l’empresa Gest Ambiental. En 
concret és:  

Neus Lliteras: Directora de Gest Ambiental 

Miquel Lliteras: Director tècnic de Gest Ambiental  

  



1.4. Antecedents normatius 

El planejament urbanístic general vigent del municipi d’Artà es troba contingut a la Revisió i 

adaptació al Pla Territorial Insular de Mallorca de les Normes Subsidiàries de planejament 

urbanístic del municipi d’Artà, aprovada definitivament, amb prescripcions, en data de 28 de maig 

de 2010, per la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric. Aquest 

acord es publicà al BOIB núm. 91 de 17 de juny de 2010 (correcció d’errors BOIB núm. 94 de 22 

de juny de 2010). 

Posteriorment, el ple de l’Ajuntament d’Artà, a la sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 

2013, acordà l’aprovació definitiva de la modificació d’usos detallats del poliesportiu Na Caragol 

d’Artà, del Camp de Futbol de Ses Pesqueres d’Artà i del poliesportiu Cap Ferrutx de la Colònia de 

Sant Pere (modificació núm. 1 de les NS). Aquest acord es publicà en el BOIB núm. 97 d’11 de 

juliol de 2013. 

Per acabar, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme en sessió de dia 30 d’octubre 

de 2015, acordà l’aprovació de complimentació de les prescripcions imposades en l’Acord 

d’aprovació definitiva de la Revisió i Adaptació de les Normes subsidiàries de planejament del 

municipi d’Artà. 

 

1.5. Antecedents en la tramitació ambiental  

Acord de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre l’Avaluació d’Impacte 

Ambiental de sol·licitud d’informe, per part del Consell de Mallorca, a l’òrgan ambiental relatiu 

a l’aplicació de l’acord de la comissió permanent de 30 de gener de 2009 sobre les NNSS de 

planejament d’Artà. BOIB número 142 de 30 de setembre de 2010.  

En aquets acord s’aprova amb prescripcions l’adaptació al PTI de les NNSS de planejament 

d’Artà. 

La modificació puntual 2a de les NNSS de planejament no té antecedents en la tramitació 

ambiental.  

 

 

  



2. OBJECTIUS DE LA PLANIFICACIÓ.  

2.1. Ubicació i identificació cadastral 

L’àmbit de la modificació compren els terrenys de titularitat municipal classificats com a sistema 

general en sòl rústic amb un ús assignat d’aparcaments. Estan situats a prop de l’entrada del nucli 

d’Artà des de la carretera Ma-15, al barri de Na Pati. Més concretament, confrontant amb el 

carrer de l’Almudaina, amb el final del carrer de la Pau i amb el final també del carrers dels 

Blanquers. 

Cadastralment, es tracta de la parcel·la 317 del polígon 12 d’Artà, d’una superfície, segons les 

dades del cadastre, de 8.586 m2. S’adjunta com a annex 1 el document de fitxa cadastral. 

PLÀNOL D’ORDENACIÓ DE LES VIGENTS NORMES SUBSIDIÀRIES 

 
 
PLÀNOL CADASTRAL 

 
(Font: Seu electrònica del cadastre) 



Consta inscrita en el registre de la propietat número 2 de Manacor, en el tom 5.146, llibre 328, foli 

59, finca número 2.671, inscripció 6a. S’adjunta com a annex 2 la nota simple informativa de la 

finca registral. 

 

FOTOGRAFIA AÈRIA  

 
(Font: IDEIB) 

 

Tal com mostra la fotografia següent, aquests terrenys s’utilitzen com a aparcament, d’acord amb 

l’ús assignat a aquest sistema general per les Normes subsidiàries. 

 

FOTOGRAFIA ACTUAL 

 



Dotació de serveis urbanístics 

Pel que fa a la dotació de serveis urbanístics bàsics que estableix l’article 25 de la LOUS, en 

primer lloc, la parcel·la compta amb xarxa viària amb un grau de consolidació suficient per 

permetre la connectivitat amb la trama viària bàsica municipal. Connectivitat que es fa 

efectiva mitjançant els carrers de l’Almudaina, de la Pau i dels Blanquers. D’aquesta manera, la 

parcel·la es troba connectada tant per al trànsit rodat com per als vianants, per als quals es 

compta amb voravies. 

 

Pel que fa a la xarxa d’abastament d’aigua, els carrers de l’Almudaina, de la Pau i dels 

Blanquers, compten amb xarxa d’abastament d’aigua, la qual transcorre, amb una secció de 60 

cm, a la qual es podrà connectar l’equipament sanitari previst, atès que té les característiques 

adequades per donar servei a l’equipament. 

 

Els carrers de l’Almudaina, de la Pau i dels Blanquers disposen també de xarxa de sanejament 

a la qual es podrà connectar l’equipament sanitari previst, atès que té les característiques 

adequades per donar servei a l’equipament. 

 

Respecte al subministrament d’energia elèctrica, els carrers de l’Almudaina, de la Pau i dels 

Blanquers disposen de xarxa per al subministrament d’energia elèctrica. No obstant això, 

eventualment caldrà reforçar aquesta xarxa amb la dotació d’una nova estació 

transformadora, la necessitat de la qual vendrà determinada per les prescripcions de 

l’empresa subministradora i, a aquests efectes, ja s’ha cursat la corresponent consulta i s’està 

pendent de rebre la resposta. 

 

2.2. Justificació urbanística de la modificació 

L’objecte de la modificació puntual de les NS és la divisió de l’àmbit pel que fa al seu ús assignat 

de manera que resultin dues àrees amb usos diferenciats. Així, una part de la parcel·la ha de 

mantenir l’ús d’aparcaments mentre que a l’altra part se li ha d’assignar un ús d’equipament 

sanitari.  

 

Aquesta àrea amb ús sanitari és la que es pretén cedir, mitjançant conveni o la fórmula jurídica 

que s’acordi, a la Conselleria de Salut per a la realització d’un nou centre de salut d’atenció 

primària que pugui substituir l’actual centre situat al carrer de l’Hospital. 



Amb aquesta finalitat es proposarà una ordenació urbanística que estableixi uns paràmetres 

edificatoris que resultin idonis per a la projecció, execució i funcionament del nou centre de salut. 

 

Aquest nou centre de salut reemplaçarà el centre existent al carrer de l’Hospital número 3 el qual, 

com ja s’ha esmentat, presenta moltes mancances funcionals i ha quedat obsolet per al servei 

que requereix a dia d’avui la població d’Artà. 

 

Es tracta, per tant, de la reubicació d’un equipament ja existent, que si bé suposa la construcció 

d’una nova edificació, no implica una variació dels recursos ambientals, energètics, i d’aigua que 

ja s’empren actualment.  

 

 

 

  



3. ABAST I CONTINGUT DEL PLA PROPOSAT I LES SEVES ALTERNATIVES RAONABLES, 

TÈCNICAMENT I AMBIENTALMENT VIABLES.  

Respecte a l’anàlisi d’alternatives s’han estudiat diferents propostes per a la ubicació del nou 

centre de salut d’Artà amb la finalitat d’elegir la proposta que des del punt de vista tècnic es 

consideri més idònia. 

L’anàlisi de cada proposta no s’ha limitat a identificar les condicions urbanístiques del terreny 

on ubicar-hi el centre de salut sinó que ha avaluat també la idoneïtat d’aquesta ubicació en 

relació a la resta del teixit urbà d’Artà, les infraestructures i equipaments públics existents i les 

principals variables ambientals. 

En aquest punt s’ha de remarcar la indicació dels factors relacionats amb la mobilitat. Cal tenir 

present que un centre de salut comporta tres exigències bàsiques a nivell de mobilitat: 

- Facilitat de trasllat urgent amb ambulància cap a serveis d’urgències (hospital de 

Manacor i/o hospitals de Palma). 

- Facilitat d’accés a peu. 

- Facilitat d’accés amb cotxe. Com a regla general, cal donar prioritat a l’accés a peu, 

però s’ha de tenir en compte que tot sovint s’hi  traslladen, necessàriament amb cotxe, 

persones malaltes o amb mobilitat reduïda. 

- Facilitat d’aparcament a la zona. 

S’ha tengut amb compte, a més, l’impacte que la pròpia implantació del centre de salut pot 

generar a la zona on es proposi la seva ubicació. 

En aquest apartat també es necessari esmenar que amb independència de la reubicació del 

nou centre de salut, no es produirà un augment significatiu del consum actual de recursos, 

com puguin ser aigua i energia ni increment l’actual generació de residus. És més, es possible 

que al tractar-se d’una nova edificació feta amb criteris d’edificació més sostenible que l’actual 

el consum d’aigua i d’energia sigui més racional que el que existeix a l’actualitat. Mesures 

d’estalvi d’aigua com dobles polsadors als WC o airejadors a les aixetes suposen una reducció 

important del consum d’aigua i finestres de doble vidre o aïllaments tèrmics fan que el consum 

energètic per condicionament de la instal·lació sigui menor així com l’ús de bombetes de baix 

consum suposen un estalvi d’electricitat important. Aquests són només alguns exemples que 



actualment ja tenen tots els nous edificis públics però en cap cas pretén ser una relació 

exhaustiva d’aquests. 

Pel que fa a les necessitats que ha manifestat la Direcció General de Gestió Econòmica i 

Farmàcia de la Conselleria de Salut, mitjançant ofici, missatges i/o reunions, se’n desprèn la 

conveniència que els terrenys a oferir permetin la construcció d’un centre de salut amb una 

superfície construïda d’uns 1.800 m2 aproximadament, que es disposin, preferiblement, en 

planta baixa. 

També s’ha tingut en compte la necessitat de preveure els aparcaments obligatoris. D’acord 

amb la normativa de les Normes subsidiàries, es requereix un aparcament per cada 100 m2 

útils de la construcció. 

L’alternativa zero, que seria la de no construir un nou centre de salut no és una proposta viable 

a analitzar ja que el centre actual ha quedat obsolet amb el pas del temps i no pot complir, 

encara que es reformés, els requisits que actualment demana la Conselleria de Salut. Per tant, 

l’alternativa zero seria la de seguir amb l’actual centre de salut, que no és una situació 

desitjable per part de l’Ajuntament d’Artà.  

 

RESUM DE LES PROPOSTES ANALITZADES 

S’ha utilitzat l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats) i s’ha intentat 

aplicar-lo a l’avaluació de les diferents propostes d’ubicació del nou centre de salut. 

Es tracta d’identificar: 

Fortaleses: característiques o factors interns de la proposta que li donen un avantatge per a 

assolir els objectius (idoneïtat de l’emplaçament) en relació a la resta de projectes). 

 

Debilitats (o limitacions): són característiques o factors interns que li comporten una posició 

desfavorable respecte a la resta de possibles propostes o en  desavantatge per assolir els 

objectius. 

 

Oportunitats: factors o elements externs que constitueixen un potencial que donen un 

avantatge a la proposta per a assolir els objectius. 

Amenaces: factors o elements externs que poden suposar dificultats per a la proposta i 

dificultar l’assoliment dels objectius. 



a) SOS MONJOS 

Descripció de la proposta: 

S’ubicaria dins l’àmbit del sector urbanitzable de Sos Monjos, amb pla parcial aprovat des de 

desembre de 2006, als terrenys actualment classificats d’ús sanitari i docent  (NS de 2010).  

 

Fortaleses: 

 

- Parcel·la qualificada amb ús sanitari i/o docent en el planejament urbanístic vigent 

(Normes subsidiàries i Pla parcial). 

- Previsió de paràmetres edificatoris suficients en les NS per a les necessitats de la 

implantació de l’equipament sanitari. 

- Facilitat d’accés rodat des de l’interior del nucli urbà (previst en el pla parcial) 

- Facilitat d’accés a peu des d’una gran part del nucli urbà. 

- Facilitat d’accés i sortida a la carretera que condueix als hospitals més propers. 

- Prevista la seva adquisició gratuïta a favor de l’Ajuntament mitjançant la cessió 

obligatòria per part de la junta de compensació del sector. 

 

Debilitats (o limitacions): 

 

- Sòl classificat com a urbanitzable però actualment en situació de sòl rural, pendent de 

transformació urbanística. 



- Tot i la suficiència de paràmetres urbanístics, la superfície de la parcel·la condiciona 

que l’edificació no es pugui desenvolupar només en planta baixa. 

- Situació perifèrica respecte del nucli urbà, que implica majors recorreguts per a l’accés 

a peu. 

- Escàs espai disponible per a aparcament suplementari al mínim obligatori. 

- Impuls de la transformació urbanística condicionat a la iniciativa privada. 

- Desenvolupament del sector urbanitzable condicionat a la suficiència de recursos 

hídrics. 

 

Oportunitats: 

 

- Revaloració del barri. 

 

Amenaces: 

 

- Saturació circulatòria del barri. 

 

 

b) NA PATI 

Descripció de la proposta: 

El centre de salut s’ubicaria a la parcel·la de 8.586 m2, que actualment s’usa com a 

aparcament, i que està classificada a les NS com a sistema general en sòl rústic amb l’ús 

d’aparcament. 

D’aquesta parcel·la, es destinaria a ús sanitari una porció, amb una superfície d’uns 3.586 m2, 

ubicada en el sud de la parcel·la. 

En la resta de la parcel·la, 5.000 m2, es mantindria l’actual sistema general d’aparcament 

públic. 

 



 

 

Fortaleses: 

 

- Parcel·la classificada com a sistema general en sòl rústic susceptible de canvi d’ús 

mitjançant modificació de les NS. 

- Possibilitat d’accés rodat des de l’interior del nucli urbà. 

- Possibilitat d’accés a peu des d’una gran part del nucli urbà. 

- Facilitat d’accés i sortida a la carretera que condueix als hospitals més propers. 

- Parcel·la de propietat municipal. 

- Existència d’una important zona d’aparcament suplementària al mínim legalment 

exigit tant en la mateixa part que es destinaria a centre de salut com en la parcel·la 

annexa a l’equipament (resta que quedaria de l’actual sistema general d’aparcament). 

 

Debilitats (o limitacions): 

 

- Necessitat de tramitar una modificació puntual de Normes Subsidiàries que ha de ser 

aprovada definitivament pel Consell Insular de Mallorca, així com la tramitació 

ambiental que pertoqui. 

- Situació perifèrica respecte del nucli urbà, que implica majors recorreguts per a l’accés 

a peu. 

- Dificultat per a l’accés a peu pel fet d’haver de travessar l’avinguda de Costa i Llobera. 

- Reducció de l’espai d’aparcament de Na Pati previst a les Normes subsidiàries. 



 

Oportunitats: 

 

- Possibilitat de previsió de paràmetres edificatoris suficients per a les necessitats de la 

implantació de l’equipament sanitari a fixar en el procés de modificació de Normes 

subsidiàries. 

- Possibilitat d’executar l’equipament sanitari només en planta baixa. 

- Possibilitat de futures ampliacions del centre de salut atès que no s’esgotarien els 

paràmetres edificatoris ni el sòl disponible. 

- Revaloració del barri. 

 

Amenaces: 

 

- Saturació circulatòria del barri. 

 

 

c) EIXAMPLE CENTRE NA CARAGOL: solar a determinar 

Descripció de la proposta: 

La ubicació del centre de salut a un solar urbà, a determinar, a l’àmbit del barri situat entre els 

carrers de Margalida Esplugues, Santa Margalida, Gran Via i la zona d’equipaments educatius 

de na Caragol, que podríem denominar “eixample centre – Na caragol” . 

S’hauria d’adquirir un o varis solars amb la superfície mínima necessària. 

  



 

 

Fortaleses: 

 

- Classificació de l’àmbit com a sòl urbà i parcel·les urbanes que ja compleixen la 

condició de solar amb ús sanitari permès: possibilitat d’edificació immediata. 

- Situació propera al centre geogràfic del nucli urbà. 

- Possibilitat d’accés rodat des de l’interior del poble. 

- Facilitat d’accés a peu des de la totalitat del nucli urbà. 

 

Debilitats (o limitacions): 

 

- Manca de solars de titularitat municipal. Tots els solars són de propietat privada no 

subjectes a expropiació forçosa ni cessió gratuïta. 

- Caldria fer un concurs per a la selecció del solar en concret a adquirir. 

- Elevat preu de mercat per a l’adquisició del solar/solars. 

- Manca de facilitat d’accés i sortida a la carretera que condueix als hospitals més 

propers. 

 

 

 



Oportunitats: 

 

- Revaloració del barri. 

 

Amenaces: 

 

- Dificultat d’aparcament a la zona. 

- Saturació circulatòria del barri agreujada per la proximitat al institut i al CP Na Caragol. 

- Proposta totalment condicionada a l’oferta privada que pugui existir per a la  de venda 

del solar o solars necessaris. Possibilitat que no existeixi tal oferta, la qual cosa 

obligaria a realitzar una modificació de planejament que habilitàs una posterior 

expropiació, amb tots els tràmits i temps que això comporta. 

 

 

d) SA CLOTA: 

Descripció de la proposta: 

L’emplaçament del centre de salut als terrenys de Sa Clota (àmbit de la UA2 de les NS), prèvia 

adquisició per part de l’Ajuntament de la superfície necessària. 

 

 



Fortaleses: 

 

- Possibilitat d’accés a peu des de gran part del nucli urbà. 

- Situació annexa al centre de dia i de la residència de persones majors. 

 

 

Debilitats (o limitacions): 

 

- Deficient connexió viària rodada amb la resta del nucli. 

- Situació perifèrica respecte del punt del centre geogràfic del nucli urbà. 

- Classificació urbanística de sòl urbà, però inclòs a un àmbit d’unitat d’actuació que, a 

més, és susceptible d’haver-se desclassificat per la Disposició transitòria primera de la 

Llei 7/2012, de manera que total o parcialment actualment s’hauria de considerar sòl 

urbanitzable*.   

- Necessitat de modificació de les NS que ha de ser aprovada definitivament pel Consell 

Insular de Mallorca, així com la tramitació ambiental que pertoqui, i posterior 

tramitació d’un pla parcial, projecte de compensació (si l’Ajuntament no fos l’únic 

propietari de l’àmbit) i projecte d’urbanització. 

- Terrenys de propietat privada, no subjectes a dia d’avui a expropiació forçosa o cessió 

gratuïta. 

- Manca de zona d’aparcament ja que el de Sa Clota saturat a l’estiu. 

- Manca de facilitat d’accés i sortida a la carretera que condueix als hospitals més 

propers. 

- Elevat preu de mercat per a l’adquisició del solar/solars. 

- Desenvolupament de la zona condicionat a la suficiència de recursos hídrics. 

*En data de 14 de gener de 2006 ha entrat en vigor el Decret llei 1/2016, de 12 de 

gener, de mesures urgents en matèria urbanística, la disposició addicional única del 

qual estableix: 

“Fins que no s’aprovi la modificació de les disposicions que més endavant s’indiquen, o 

com a màxim fins el 31 de desembre de 2017, si abans no s’hagués fet efectiva 

l’esmentada modificació, no seran aplicables en tot el territori de les Illes Balears les 

previsions contingudes en les següents disposicions: 

(...) 2. La disposició addicional novena i la disposició transitòria primera de la Llei 

7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística sostenible”. 



Únicament podem apuntar en aquest moment que l’entrada en vigor de l’esmentat 

Decret llei 1/2016 origina, al nostre entendre, una controvèrsia jurídica sobre l’abast 

de la seva incidència en els terrenys que a 24 de juny de 2015 (3 anys després de la 

vigència de la Llei 7/2012) s’haguessin de considerar com a sòl urbanitzable. 

 

Oportunitats: 

- Comunicació amb la futura ronda de circumval·lació de Sa Clota. 

- Revaloració del barri. 

 

Amenaces: 

 

- Possible retard amb la futura ronda de circumval·lació de Sa Clota, d’iniciativa pública 

del Consell de Mallorca, actualment en fase d’estudi informatiu (fase inicial). 

- Saturació circulatòria del barri. 

- Depèn de la voluntat privada la venta del solar o solars. Possibilitat que no es pugui 

arribar a adquirir els terrenys necessaris. 

 

  



4. DESENVOLUPAMENT PREVISIBLE DEL PLA.  

Una vegada tramitada administrativament i aprovada definitivament la modificació de les 
Normes Subsidiàries es procedirà immediatament a la cessió de la parcel·la per a què la 
Conselleria de Salut procedeixi a l’edificació del nou centre de salut amb la major celeritat 
possible. 

Segons un informe facilitat per la Conselleria de Salut, els documents que ha d’aportar 
l’ajuntament per la l’acceptació de cessió gratuïta de solars vinculats a la construcció 
d’infraestructures sanitàries són els següents: 

 

1. Acord de plenari de la corporació que contengui:  
a) la cessió gratuïta de béns patrimonials 
b) condicioni la cessió del solar a l’ús sanitari, si és el cas 
c) plantegi la forma de revisió del solar en els casos que s’exhaureixi el termini per 

construir l’edifici 
d) compromís de fer les obres d’escomesa dels serveis d’aigua, clavegueram i electricitat 

apropant-los a rasant del solar 
e) compromís d’una possible bonificació sobre la taxa de llicències d’obra 
f) manifestació que el solar es troba lliure de càrregues, gravàmens, arrendaments o 

altres limitacions d’ús 
2. Justificació documental de la titularitat municipal del bé. 
3. Certificat del registre de la propietat 
4. Certificat del cadastre 
5. Certificat d’inclusió a l’inventari de béns i recursos 
6. Informe o plànol de la ubicació dels serveis de clavegueram, de la xarxa d’aigua 

potable i de l’escomesa d’electricitat amb relació a la rasant del solar. 
7. Servituds. El solar ha d’estar lliure de servituds que no siguin compatibles amb la 

finalitat i el funcionament adequat de l’edificació.  

 

 

  



5. CARACTERITZACIÓ DE L

DESENVOLUPAMENT DEL 

 

5.1. Territori i població 

Artà és un municipi situat al Llevant de Mallorca, 

amb una superfície de 139,79 Km2 i una població

l’any 2015 de 7.381 habitants.

 

A més del poble d’Artà, també podem trobar altres nuclis urbans com la Colònia de Sant Pere, 

Montferrutx, Betlem o s’Estanyol, tots ells a la ribera de la badia d’Alcúdia.

 

5.2. Climatologia i meteorologia

Artà, com Mallorca en general, gaudeix d'un

amb temperatures mitges que oscil·len entre els 13 i 15 graus, encara que hi pot haver 

períodes amb mínimes de fins i tot 7 graus. Els estius són càlids i secs, amb unes temperatures 

mitjanes de 30 a 32 graus, encara que el mes d'agost solen presentar

insularitat provoca que el clima sigui benigne, sense extrems, ja que el mar actua com un 

regulador tèrmic. Això fa que les nevades hivernals siguin escasses, i únicament als punts més 

alts de la Serra de Tramuntana es produeixen amb certa intensitat.

 

 

CARACTERITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DEL MEDI AMBIENT ABANS DEL 

DESENVOLUPAMENT DEL PLA O PROGRAMA EN L’ÀMBIT TERRITORIAL AF

Artà és un municipi situat al Llevant de Mallorca,  

amb una superfície de 139,79 Km2 i una població 

habitants. 

A més del poble d’Artà, també podem trobar altres nuclis urbans com la Colònia de Sant Pere, 

Montferrutx, Betlem o s’Estanyol, tots ells a la ribera de la badia d’Alcúdia. 

Climatologia i meteorologia 

Artà, com Mallorca en general, gaudeix d'un clima mediterrani, amb hiverns suaus i humits, i 

amb temperatures mitges que oscil·len entre els 13 i 15 graus, encara que hi pot haver 

períodes amb mínimes de fins i tot 7 graus. Els estius són càlids i secs, amb unes temperatures 

us, encara que el mes d'agost solen presentar-se algunes tempestes. La 

insularitat provoca que el clima sigui benigne, sense extrems, ja que el mar actua com un 

regulador tèrmic. Això fa que les nevades hivernals siguin escasses, i únicament als punts més 

alts de la Serra de Tramuntana es produeixen amb certa intensitat. 

  

BIENT ABANS DEL 

ÀMBIT TERRITORIAL AFECTAT.  

A més del poble d’Artà, també podem trobar altres nuclis urbans com la Colònia de Sant Pere, 

clima mediterrani, amb hiverns suaus i humits, i 

amb temperatures mitges que oscil·len entre els 13 i 15 graus, encara que hi pot haver 

períodes amb mínimes de fins i tot 7 graus. Els estius són càlids i secs, amb unes temperatures 

se algunes tempestes. La 

insularitat provoca que el clima sigui benigne, sense extrems, ja que el mar actua com un 

regulador tèrmic. Això fa que les nevades hivernals siguin escasses, i únicament als punts més 



5.3. Ubicació de la parcel·la objecte de modificació. 

 

Es tracta d’una parcel·la de 8.586 m2, que s’usa com a aparcament, i que està classificada a les 

NNSS com a sistema general en sòl rústic amb l’ús d’aparcament. 

 

És una parcel·la, tal i com pot observar-se en la fotografia aèria que apareix a continuació en el 

present document, completament transformada, sense cap element natural present.  

 
Font: IDEIB 

  



5.4. Geologia i geomorfologia 

A nivell geològic diferenciam dues zones en la mateixa parcel·la en funció del materials que 

afloren, l’edat geològica i el tipus de material que hi són presents. La majoria de la parcel·la 

està formada per materials del període Juràssic mitjà-superior, on hi son present margues 

intercalades amb calisses detrítiques i oolítiques. La part sud de la parcel·la i de molt més 

reduïda extensió presenta materials del cretàcic inferior- mitjà, on hi són presents margues 

pelàgiques blanques i calisses.  

A nivell geomorfològic aquesta zona s'inclou dins de la unitat estructural i geomorfològica que 

constitueix la Serra de Llevant, un conjunt de serrats i turons d’altitud modesta, on hi 

predominen materials calcaris que han patit una certificació molt intensa. 

Font: IDEIB 

  



5.5. Hidrologia 

5.5.1. Superficial. 

L’àmbit objecte d’anàlisi no té cap qualificació des del punt de vista hidrològic, no és una àrea 

de risc o vulnerable ni a erosió, ni a inundació ni a esllavissament. Té pròxim, en el sud el 

Torrent de Canyamel, tal i com es pot veure en el plànol segënt. 

Font: IDEIB 

5.5.2. Subterrània 

A nivell d’aigua subterrània es troba situat en la massa d’aigua Ma18.17, anomenada Es Racó. 

Es tracta d’un aqüífer profund, no salinitzat i amb una aigua de qualitat bona. 

 

5.6. Fauna i flora 

En la parcel·la objecte de la modificació actualment no hi ha present cap espècie de flora ja 

que es tracta d’una parcel·la transformada en aparcament, completament pavimentada amb 

un sòl compacte de terra i sense cap espècie arbòria ni arbustiva. 

Limita a excepció de la zona oest amb terres de cultiu extensiu, llaurats, en el quals la 

influència de l’home ha estat decisiva, substituint la coberta vegetal existent per espais òptims 

per a l’explotació agrícola. 

A nivell de fauna no hi ha cap espècies destacable en la parcel·la objecte de la modificació.  
 
  



5.7. Prevenció de riscos 
 
No forma part de cap àrea de prevenció de risc determinats en el Pla Territorial de Mallorca. 
 

Font: PTI 

 

  



6. EFECTES AMBIENTALS PREVISIBLES.  

Degut a què es tracta d’una modificació de poca entitat, que actualment la parcel·la a què 

afecta aquesta modificació ja té actualment l’ús d’aparcament i està completament 

transformada, i que no és previsible que es produeixi, amb la construcció d’un nou centre de 

salut que possibilitarà aquesta modificació, un increment en el consum de recursos o en la 

generació de residus, no hi ha efectes ambientals previsibles en la modificació puntual de les 

normes subsidiàries número 2 objecte d’anàlisi.  

 

7. EFECTES PREVISIBLES SOBRE ELS PLANS SECTORIALS I TERRITORIALS CONCURRENTS.  

Pel fet de tractar-se d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries d’Artà i atès que 

aquestes es troben adaptades als diferents Plans Directors Sectorials i al Pla Territorial Insular, 

aquesta proposta també compleix amb les seves disposicions.  

 

 

  



8. MOTIVACIÓ DE L’APLICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ESTRATÈGICA SIMPLIFICADA.  

Normativa autonòmica: Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte 

ambiental.  

La Llei 11/2006 de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions 

ambientals estratègiques a les Illes Balears, desenvolupa el marc legal en matèria de protecció 

del medi ambient. 

El títol III d'aquesta llei regula l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes, de 

manera que els plans i programes subjectes integrin el component mediambiental en el seu 

procediment de preparació, elaboració, tramitació, aprovació i seguiment. 

Aquests plans i programes s’inclouen en el seu annex III, Grup 1.3 La modificació, la revisió i/o 

l'adaptació dels instruments de planificació territorial i urbanística que es refereix aquest grup, 

sense perjudici del que s'estableix en l'article 17 d'aquesta llei (fa referència als plans i 

programes de reduït àmbit territorial) 

L’article 17 determina que els plans i programes subjectes que estableixin l’ús de zones de 

reduït àmbit territorial i les modificacions menors en els plans i programes subjectes a 

Avaluació Ambiental Estratègica, se’n sotmetran quan així ho decideixi l’òrgan ambiental, pel 

fet de tenir efectes significatius sobre el medi ambient. 

Segons s’especifica en la “Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca sobre 

tramitació d'avaluacions ambientals integrades de 4 de novembre de 2015 (BOIB núm. 172 de 

21 de novembre de 2015)” els plans, programes i projectes subjectes a avaluació ambiental 

seran els prevists en els annexos de la llei estatal 21/2013 i autonòmica 11/2006, que 

s'aplicaran sistemàticament en els següents termes: 

a. Els plans o programes subjectes a Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària són els 

de l'Article 6.1 de la Llei 21/2013 i l'Annex III de la Llei 11/2006. 

b. Els plans o programes subjectes a Avaluació Ambiental Estratègica Simplificada són 

els de l'Article 6.2 de la Llei 21/2013. Això, no obstant, s'entendran vigents les 

previsions dels apartats 4 i 5 del grup I de l'Annex III de la Llei 11/2006. 

c. Els projectes subjectes al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària 

són els establerts a l'Article 7.1 i Annex I de la Llei Estatal 21/2013 i l'Annex I de la 

Llei Autonòmica 11/2006. 



d. Els projectes subjectes al procediment d'Avaluació d'Impacte Ambiental 

Simplificada són els prevists en l'Article 7.2 i Annex II de la Llei Estatal 21/2013 i a 

l'Annex II de la Llei Autonòmica 11/2006. 

 

A partir d’aquesta circular tornen a ser vigents els criteris d’exoneració de l’Annex III de la Llei 

11/2006 però es considera que en aquest cas no són d’aplicació ja que la modificació és 

produeix en terrenys classificats com a sòl rústic.  

 

Normativa estatal: Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.  

La tramitació ambiental per a la modificació puntual de les normes subsidiàries d’Artà s’ha 

d’ajustar al que determina la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 

L’Article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental defineix l’àmbit 

d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica i en l’article 6.2.el de l’avaluació estratègica 

simplificada. 

“Article 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica. 

1. Seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica ordinària els plans i els programes, així 

com les seves modificacions, que adopti o aprovi una administració pública, i l’elaboració i 

l’aprovació dels quals siguin exigits per una disposició legal o reglamentària o per un acord del 

Consell de Ministres o del Consell de Govern d’una comunitat autònoma, quan:  

a) Estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació 

d’impacte ambiental i es refereixin a l’agricultura, ramaderia, silvicultura, aqüicultura, pesca, 

energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió de recursos hídrics, ocupació del 

domini públic maritimoterrestre, utilització del medi marí, telecomunicacions, turisme, 

ordenació del territori urbà i rural, o de l’ús del sòl.  

b) Requereixin una avaluació perquè afecten espais Xarxa Natura 2000 en els termes que 

preveu la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.  

c) Els compresos en l’apartat 2 quan així ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental en l’informe 

ambiental estratègic d’acord amb els criteris de l’annex V.  



d) Els plans i els programes inclosos en l’apartat 2 quan així ho determini l’òrgan ambiental, a 

sol·licitud del promotor.  

2. Seran objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada:  

a) Les modificacions menors dels plans i programes mencionats en l’apartat anterior.  

b) Els plans i els programes mencionats en l’apartat anterior que estableixin l’ús, en l’àmbit 

municipal, de zones d’extensió reduïda.  

c) Els plans i els programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, 

no compleixin els altres requisits mencionats en l’apartat anterior.” 

 

La modificació proposada, que contempla el canvi de part de la parcel·la classificada con a 

sistema general d’aparcament a equipament sanitari és una modificació menor i puntual, que 

no constitueix cap variació fonamental de l’estratègia territorial ni de les directrius de les 

normes subsidiàries, no provoca efectes negatius sobre el medi ambient i el territori. 

Atenent aquestes circumstàncies es considera que la modificació puntual num.2 de les normes 

subsidiàries d’Artà s’han de resoldre en base al procediment simplificat, conforme a l’article 

6.2. de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental. 

La llei 21/2013 també determina el procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada 

i en l’article 29 especifica el tràmit de sol·licitud d’inici d’avaluació ambiental estratègica 

simplificada. 

Aquest procediment és el que seguirà l’Ajuntament d’Artà i el present document ambiental 

estratègic s’ha redactat seguint les determinacions de l’esmentat article.  

 

 

  



9. RESUM DELS MOTIUS DE LA SELECCIÓ DE LES ALTERNATIVES PREVISTES.  

Com s’ha explicat en l’apartat 3 del present document ambiental les alternatives plantejades 

eren inicialment 4 a part de l’alternativa cero. La necessitat de construir un nou centre de salut 

és palesa des de fa una sèrie d’anys i per diversos motius però sobretot perquè l’edifici on 

s’ubica actualment no reuneix les condicions principals que avui en dia la Conselleria de Salut 

aplica, és tracta d’un edifici on les mesures d’accessibilitat no es poden resoldre, l’eficiència de 

la construcció és molt deficient i amb el pas dels anys ha esdevingut un edifici obsolet.  

A més, també és important remarcar, que l’accessibilitat amb vehicle és molt complicada, no hi 

ha aparcaments disponibles a prop i la connexió amb les vies principals per anar a l’hospital de 

Manacor o Palma no és bona. L’únic punt positiu de la ubicació actual és que l’accés a peu és 

bo ja que es troba situat en el centre del nucli urbà d’Artà. No obstant, el centre de salut dóna 

servei a la població que viu en altres nuclis urbans i que no té més remei que desplaçar-se en 

vehicle per acudir al centre i molta gent necessita desplaçar-se fins el centre en vehicle, per 

motius de salut o per tenir una mobilitat reduïda. 

Els terrenys a oferir han de permetre la construcció d’un centre de salut amb una superfície 

construïda d’uns 1.800 m2 aproximadament, que es disposin, preferiblement, en planta baixa. 

També s’ha de tenir en compte la necessitat de preveure els aparcaments obligatoris que 

d’acord amb les NNSS d’Artà són d’1 aparcament per cada 100m2 útils de construcció. 

De les quatre alternatives possibles, dues concretament, la de Sos Monjos i la de Sa Clota 

requereixen d’una transformació urbanística prèvia, estan condicionats a la iniciativa privada, 

no tenen aparcaments i no pot garantir-se la suficiència de recursos hídrics. 

L’opció de Na Caragol, tot i ser més cèntrica, no té un bon accés ni solars de titularitat pública i 

el cost de la compra o expropiació seria molt elevat i llarg en el temps. 

L’opció de Na Pati, tot i implicar una modificació puntual de les Normes Subsidiàries, s’ubica en 

un solar de titularitat municipal, té un bon accés, permet la construcció del centre en una sola 

planta i disponibilitat per fer-hi aparcaments. No obstant, suposa una reducció dels 

aparcament que actualment té Artà i una major dificultat per accedir a peu al centre de Salut, 

fets que es pal·liaran a través del Pla Especial de Mobilitat que redactarà l’Ajuntament d’Artà 

una vegada es formalitzi la cessió de la parcel·la a la Conselleria de Salut i la construcció del 

nou centre de salut sigui una realitat. 

 



10. MESURES PREVISTES PER PREVENIR, REDUIR I, EN LA MESURA QUE SIGUI POSSIBLE, 

CORREGIR QUALSEVOL EFECTE NEGATIU RELLEVANT EN EL MEDI AMBIENT DE 

L’APLICACIÓ DEL PLA O PROGRAMA.  

La modificació núm 2 de les normes subsidiàries suposa un canvi en la classificació de part 

d’una parcel·la que actualment és sistema general en rústic destinat a aparcament a 

equipament sanitari.  

Aquesta possibilitarà la construcció d’un nou centre de salut. Aquest nou centre complirà a 

part de amb la normativa urbanística vigent, amb el codi d’edificació actual, que implica la 

implantació de tota una sèrie de mesures d’eficiència energètica, de racionalització del consum 

d’aigua i de minimització en la generació de residus.  

Els problemes de mobilitat que pot generar en la zona es solucionen a través del Pla Especial 

de Mobilitat que redactarà l’Ajuntament d’Artà una vegada es formalitzi la cessió de la 

parcel·la a la Conselleria de Salut i la construcció del nou centre de salut sigui una realitat. 

L’Ajuntament ha sospesat la conveniència de redactar el Pla Especial de Mobilitat en aquests 

moment però ho ha descartat ja que la modificació puntual de les NNSS no suposarà en sí cap 

canvi en la mobilitat actual sinó que el que originarà canvis en aquesta serà la construcció i 

posada en funcionament del nou centre de Salut, fet que no serà efectiu fins que no es 

produeixi la cessió de la parcel·la i la Conselleria de Salut iniciï la tramitació per a la construcció 

del centre de salut. 

No obstant, i segons es desprèn de l’informe elaborat per l’oficial en cap de la policia local, 

serà necessària l’elaboració d’un Pla Especial de Mobilitat que modifiqui l’actual Pla de 

Mobilitat Urbana del Municipi d’Artà que inclogui tota una sèrie de mesures proposades per la 

Prefactura de Policia Local sota el criteri de desenvolupar polítiques de regulació de la 

mobilitat i l’accessibilitat com són entre d’altres:  

- Regulació i control de l’accés i de l’estacionament a la zona afectada 

- Desenvolupament i millora de l’oferta de les diferents maneres d’accés públic 

- Potenciació d’estacionaments de dissuasió alternatives als afores de la localitat d’Artà 

- Foment de la mobilitat a peu i amb bicicleta, mitjançant la construcció i/o reserva 

d’espais i la supressió de barreres arquitectòniques, per al vianant i la bicicleta, en un 

entorn adequat, segur i agradable per als vianants. 

 



11. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL SEGUIMENT AMBIENTAL DEL PLA.  

La figura de planejament que ens ocupa no necessita per ella mateixa d’un seguiment 

ambiental, ni tampoc el projecte que es desenvolupi posteriorment, ja que es tracta en tots els 

casos d’iniciativa pública on l’interès general i el compliment de la normativa vigent en matèria 

urbanística i ambiental està garantit. 

 

Artà a 10 d’octubre de 2016 
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