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1. PRESENTACIÓ
1.1. Introducció
Es realitza aquest Document Inicial Estratègic (en endavant, DIE), per avaluar les afeccions sobre
el medi que potencialment poden derivar-se de l'aprovació i desplegament de la revisió del Pla
General (en endavant, PG) de Campos (Mallorca), prevenir els impactes dels creixements
previstos i definir i analitzar l’estratègia envers el desenvolupament urbanístic sostenible del
municipi en l’àmbit del seu terme.
Aquest tràmit s’integra en el procés de revisió del Pla General promogut per l’Ajuntament. La
documentació es redacta i coordina a través del despatx d’arquitectes AFAC.
Aquest DIE és part dels treballs necessaris per a la tramitació del PGOU, atenent al mandat de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que estableix les bases que han de regir
l’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes significatius sobre
el medi ambient.
D’altra banda també respon als requeriments establerts per la legislació balear que deriva i/o
s’adapta a la estatal la qual no pot ser contravinguda per normes de menor rang. En aquest
sentit, la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears (modificada per la
Llei 9/2018, de 31 de juliol) circumscriu la regulació proposada per la Llei 21/2013 a l’àmbit
autonòmic tot facilitant el desplegament normatiu en relació a les especificitats a les Illes Balears.
Igualment, la Llei 12/2017 d’urbanisme, determina que la documentació ambiental constitueix
part de la informació necessària per a la tramitació d’un pla d’ordenació.
En resum, la redacció d’aquest informe respon fonamentalment a l’esperit de la legislació vigent
d’avaluació ambiental de plans i programes com a instrument fonamental per la protecció del
medi ambient. A través dels procediments que estableix, es garanteix la prevenció d’impactes
ambientals negatius, amb la valoració prèvia de la millor entre diferents alternatives i
l’establiment de mecanismes de prevenció, correcció o compensació.
1.2. Antecedents
El planejament general municipal vigent del municipi de Campos està constituït per les Normes
subsidiàries de planejament (NNSS) aprovades per la Comissió insular d’urbanisme (CIU) de
Mallorca amb data de 26 de març de 1991 (aprovació definitiva amb prescripcions) i 7 de juny de
1991 (aprovació de document una vegada complimentades les prescripcions), així com les
modificacions puntuals aprovades posteriorment, amb dates de 27 de maig de 1993, i 23 d’abril i
28 de maig de 2010.
El text refós de les citades Normes subsidiàries de planejament va ser aprovat per l’ajuntament
de Campos i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOCAIB) amb data de 6 de febrer de
2014.
Des de la data de vigència de les Normes subsidiàries de planejament s’han aprovat un important
nombre de plans parcials i s'han executat la gran majoria de les unitats d'actuació delimitades per
les NNSS o pel planejament derivat de desenvolupament.
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La revisió que ara s’inicia ha de culminar amb l’aprovació d’una nova figura de planejament
general municipal, la qual d’acord amb la vigent Llei d’urbanisme de les Illes Balears de 2017
(LUIB), pren la forma d’un Pla general (PG) i un Pla d’ordenació detallada (POD).
Figura 1. Planejament vigent al nucli de Campos.

Font: MUIB.
Figura 2. Planejament vigent a la urbanització de Sa Ràpita.

Font: MUIB.
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1.3. Objecte i justificació del Pla General
El Pla general (PG) i el Pla d’ordenació detallada (POD) es redacten per posar al dia el planejament
urbanístic general de Campos, actualment obsolet per raó del temps transcorregut des de les
Normes subsidiàries de 1991, l’estat avançat d’execució i desenvolupament de les unitats
d’actuació i els plans parcials delimitats. La redacció del nou pla implica la adaptació del
planejament urbanístic de Campos a la Llei d’urbanisme de 2017 (LUIB) i demés noves
disposicions legals i reglamentàries, així com a les figures de planejament territorial superior, i en
especial, les Directrius d’ordenació territorial (DOT) i al Pla territorial insular (PTI) de Mallorca.
En l’actual context sociopolític i econòmic, el nou planejament general ha de prestar una atenció
prioritària als condicionants ambientals i al desenvolupament sostenible, el que implica un
replantejament de les estratègies de desenvolupament territorial urbà que estaven en la base
dels documents a revisar. Aquesta revisió cerca un equilibri entre els requeriments ambientals,
cada vegada més determinants, i les perspectives de desenvolupament econòmic.
En resum, el Pla se centra dos grans temàtiques:
- reforçar les polítiques de protecció del territori i el paisatge; salvaguarda del patrimoni històric;
reequilibri urbà i contenció en el consum de sòl; i foment de la mobilitat sostenible.
- impulsar una acció urbanística eficaç en la millora de la qualitat dels nuclis urbans tradicionals,
especialment del nucli urbà de Campos; en la reestructuració de la indústria turística, donant
prioritat a la dotació dels nuclis de sa Ràpita i ses Covetes (en accessibilitat, aparcament,
equipament i millora de l’espai públic); al foment de les activitats industrials, terciàries i
comercials; a la millor dotació de les activitats agrícoles i ramaderes; i a la millora de les
condicions d’habitabilitat, serveis i equipaments dels residents.
1.4. Justificació i marc legal
En base als principis de sostenibilitat generalment acceptats i reconeguts en multitud de tractats,
declaracions i legislacions internacionals, i concretament en les premisses que es deriven de la
Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears i de mesures
tributàries, s’estableix que l’exercici de les competències d’ordenació territorial i urbana ha de
garantir l’objectiu d’un model territorial equilibrat amb un ús sostenible del sòl i dels recursos
naturals.
Aquesta premissa es reforça a nivell autonòmic a partir de la Llei 2/2014, de 25 de març,
d'ordenació i usos del sòl, que es pronuncia clarament a favor d'un desenvolupament urbanístic
sostenible, sobre la base de propiciar l'ús racional dels recursos naturals harmonitzant els
requeriments de l’economia, l'ocupació, la cohesió social, la igualtat de tracte i d'oportunitats, la
salut i la seguretat de les persones i la protecció de l'entorn.
Així mateix la Llei 2/2017 d’urbanisme (art. 38) estipula l’obligació d’incloure la documentació
ambiental necessària –determinada al seu torn per la legislació sectorial– en la tramitació d’un
pla general.
A tot això, aquest DIE es realitza d’acord a la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de
les Illes Balears (modificada per la Llei 9/2018, de 31 de juliol) que en l’art. 9 estableix la
necessitat que els Plans Generals es sotmetin a avaluació ambiental estratègica ordinària (AAEO):
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Article 9. 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 revisions, que s’adoptin o aprovin per una administració pública, l’elaboració i
l’aprovació dels quals s’exigeixi per una disposició legal o reglamentària o per acord del Consell
de Ministres, del Consell de Govern o del Ple d’un consell insular, 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, inclosa la delimitació d’usos portuaris o
aeroportuaris; o bé
A l’anterior cal afegir-hi l’art. 10 de la dita llei que estableix que el procés d’avaluació ambiental
seguirà els passos estipulats en la llei estatal (Llei 21/2013, de desembre de 2013, d’avaluació
ambiental):
1. L’avaluació ambiental estratègica ordinària, [...] i la presentació de la documentació per a
aquests tràmits, s’ha de dur a terme de conformitat amb el procediment i els terminis que
preveu la normativa bàsica estatal d’avaluació ambiental i amb les particularitats que preveu
aquesta llei.
Paral·lelament normativa estatal estableix els supòsits d’aplicació de l’AAEO a l’art. 6.1 (article
recollit literalment per la llei balear abans citada).
Així doncs, el marc normatiu estatal estableix que el primer tràmit d’avaluació ambiental del
procés correspon a la sol·licitud d’inici en el que el promotor ha de presentar davant l’òrgan
substantiu, junt amb la documentació exigida per la legislació sectorial, una sol·licitud d’inici de
l’avaluació ambiental estratègica ordinària, acompanyada de l’esborrany del pla o programa i el
document inicial estratègic que ha de contenir, com a mínim, la informació següent:
a) Els objectius de la planificació.
b) L’abast i el contingut del pla o programa proposat i de les seves alternatives raonables,
tècnicament i ambientalment viables.
c) El desenvolupament previsible del pla o programa.
d) Els potencials impactes ambientals tenint en compte el canvi climàtic.
e) Les incidències previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents.
1.5. Objectius i abast del Document Inicial Estratègic
El DIE, en base a la normativa que regula aquesta figura i al marc legal urbanístic que el fa
preceptiu en aquest cas, té com a objectiu determinar l’objecte i abast del posterior l’Estudi
Ambiental Estratègic. Per la seva banda, aquest ha de formar part de la documentació necessària
per a l’aprovació inicial del Pla General.
El DIE ha de determinar aquelles característiques de major rellevància dins el municipi perquè
l’òrgan ambiental competent emeti el Document d’Abast que determinarà més exactament
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l’abast de l’EAE i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables. Així, de cara a la
consecució dels objectius principals el DIE es limita a:
a) obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre l’àmbit d’estudi,
b) descriure la situació actual del medi afectat (físic, biòtic, perceptual i socioeconòmic),
c) determinar els objectius i criteris de protecció ambiental.
L’abast i contingut del DIE que es presentarà per a què l’òrgan ambiental competent emeti el
Document d’Abast remet fonamentalment a l’art. 18.1 de la llei 21/2013.
1.6. Objectius i criteris ambientals del pla
Tal com s’esmenta en l’apartat 1.4, la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació
Territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, remet a la necessitat de promoure un
model territorial equilibrat i un ús racional de sòl i de recursos. A més se’n deriven unes Directrius
d’Ordenació Territorial que junt amb les consideracions del PTM prèviament subratllades,
constitueixen un marc de referència per al present Pla. En aquest sentit, es plantegen els
següents objectius generals:
1. Un desenvolupament socioeconòmic equilibrat i compatible amb la protecció i millora del
medi ambient.
2. Una millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ambiental dels espais urbans del municipi.
3. Garantir l'accés dels ciutadans del municipi a un habitatge digne i adequat.
4. Protecció dels espais oberts del municipi de qualsevol ús que pugui alterar les seves valors
ecològics i paisatgístics.
Pot afirmar-se que un model territorial tendeix cap a la sostenibilitat en la mesura que assegura
l’ús sostenible dels diversos recursos naturals, fonamentalment el sòl, i sigui energèticament
eficient, minimitzi i assimili la producció de totes les formes de contaminació i residus, conservi la
diversitat biològica, i garanteixi la qualitat de vida de la població. D’acord amb aquestes premisses
es plantegen els següents objectius i criteris ambientals:
Objectiu 1: Minimitzar i racionalitzar el consum del sòl
- Donar compliment a les determinacions del planejament territorial de referència (PTM).
- Promoure la consolidació de nuclis compactes i evitar la creació de nous nuclis sense
continuïtat amb les trames preexistents.
Objectiu 2: Preservar els espais i elements amb valor especialment rellevant
- Evitar qualsevol afectació directa o indirecta sobre els espais inclosos en el sòl rústic protegit i
la Xarxa Natura 2000.
Objectiu 3: Conservar i millorar la connectivitat ecològica
- No alterar la connectivitat ecològica existent i no incidir ni repercutir sobre els corredors
biològics del conjunt del territori.
Objectiu 4: Conservar i/o millorar la identitat i la qualitat del paisatge
- Integrar el paisatge en els processos de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
Objectiu 5: Compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua
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-

Preservar i millorar la qualitat de l’aigua.
Assegurar que l’extracció, consum i sanejament es duen a terme d’acord amb el principi de
sostenibilitat.

Objectiu 6: Prevenir els riscos ambientals
- Identificar les àrees de risc i preservar-les de desenvolupaments urbanístics d’acord amb les
determinacions del PTI.
Objectiu 7: Prevenir i corregir la contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica
- Prevenir i corregir les immissions i les fonts contaminants.
Objectiu 8: Minimitzar els efectes del planejament sobre el canvi climàtic
Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic minimitzant les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle derivades del Pla.

-

Objectiu 9: Prevenir els riscos tecnològics
Incorporar previsions en relació al risc industrial i per accidents en el transport de
mercaderies.

-

Objectiu 10: Promoure una reducció en la generació de residus i un increment del reciclatge
- Incentivar un disseny urbà i uns sistemes que facilitin el reciclatge
Objectiu 11: Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles
- Potenciar un model de mobilitat sostenible basat en la priorització dels vianants, la bicicleta, el
transport públic i la intermodalitat que garanteixi l’accessibilitat a tots els nuclis residencials
del municipi.
1.7. Determinacions del planejament territorial: Pla Territorial de Mallorca (PTM)
El Pla Territorial de Mallorca (PTM), fou aprovat definitivament pel ple del Consell Insular el 13 de
desembre de 2014 (BOIB 188 Ext. de 31/12/2004). Des de l’aprovació definitiva s’han aprovat
dues modificacions (2010 i 2011) i dues instruccions tècniques (2017). Actualment és en procés
de revisió.
El PTM forma part de l'ordenament jurídic com a disposició reglamentària, i vincula els
instruments de planejament urbanístic general municipal en tots aquells aspectes en què siguin
predominants l'interès públic de caràcter supramunicipal.
En base a la observança de la Llei 14/2000 d’Ordenació Territorial i de les Directrius d’Ordenació
del Territori1, les quals fixen una sèrie de criteris generals i unes determinacions de caràcter
supramunicipal, el model territorial del PTM es desplega en base a tres paràmetres d’ordenació:
- Àrees sostretes del desenvolupament urbà amb el designi de figures que distingeixen entre sòl
rústic protegit i comú.

1

Instrument per a l'ordenació conjunta de la totalitat de les Balears. Defineixen els criteris als quals hauran
d'ajustar-se les administracions que actuen a les Balears en referència territorial en base a criteris de
desenvolupament sostenible.
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- Àrees de desenvolupament urbà.
- Sistema d’infraestructures.
El PTM estableix quatre estratègies de partida (regular l’oferta d’allotjament, valorar i protegir el
sistema agro-forestal-natural, dur a terme una requalificació urbana i urbanística i adequar les
infraestructures al desenvolupament sostenible) de les quals en deriven cinc pilars bàsics que
configuren l’estratègia global del Pla:
1. Una distribució coherent del creixement, que ha de reequilibrar el desmesurat procés
urbanitzador dels darrers anys, concentrat de manera prioritària als municipis turístics de costa.
2. Un espai protegit. Pensar Mallorca com un territori únic i continu on cada peça té un paper i on
els espais tant urbans com rurals i naturals es relacionen harmònicament.
3. Reenfocant el desenvolupament. Nous paràmetres per assentar-se sobre el territori que han
de donar fi a la degradació urbanística de l’illa i que han de suposar començar-ne una
recuperació. En aquest context són d’una importància vital els Plans de Reconversió Territorial i
Projectes de Millora Territorial que comporten millorar els espais degradats des d’un punt de
vista urbanístic i ambiental.
4. Les comunicacions entre tots els punts de l’illa que ha de resoldre els dèficits de la
infraestructura, especialment de les comunicacions, que a hores d’ara té Mallorca, dins el
respecte obligat al medi natural. Les infraestructures s’han d’implantar pacíficament en el
territori, sense ser-ne elements degradadors.
5. Vers una nova economia. Calen nous focus d’activitat que donin valor a les potencialitats de
desenvolupament econòmic que té l’illa.
Partint dels pilars del PTM, en relació al municipi de Campos es destaca el següent:
1. Les àrees de desenvolupament urbà identificades es corresponen amb els nuclis ja existents de
Campos, Sa Ràpita (POOT2) i Sa Vinyola (POOT) i el nucli rural de Sa Sorda. El Pla planteja iniciar
l’expedient per declarar conjunt històric el nucli antic de Campos.
2. El Pla General ha d’integrar una sèrie de categories pel sòl rústic derivades de planejament
superior, principalment el PTM de Mallorca i la llei d’espais naturals:
Taula 1. Categories del sòl rústic derivades de planejament superior presents al municipi de Campos.

Rústic
Comú

Protegit

2

Nom
Àrees d'interès agrari (AIA): intensiva
Àrees de transició (AT): Creixement i Harmonització
Règim general (SRG)
Règim General Forestal (SRG- forestal)
Àrees naturals d'especial interès (ANEI)
Àrees de prevenció de riscos (APR)

Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística.

LA LLENA ambiental

11/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

Protegit qualificat

Àrees de protecció territorial (APT)
Àrees Naturals d’Alt Nivell de Protecció (AANP)

Font: pròpia, en base al PTM i llei 1/1991 d’espais naturals.
Aquests nivells de protecció no van en detriment d’altres figures de protecció com les
relacionades amb Xarxa Natura 2000 i que s’exposaran més endavant.
Figura 3. Categories de sòl segons el PTM.

Font: PTM.
3. Àrees de Reconversió Territorial. Àrees que es designen amb l’objectiu de fomentar “la
reutilització i esponjament de les zones degradades dels nuclis urbans” per bé que també s’hi
contemplen accions per restituir o millorar el paisatge urbà o rural. Per Campos és d’interès el
grup de les “Àrees i elements singulars que suposin un deteriorament de la qualitat ambiental i
paisatgística, com també àrees abandonades per manca d’ús” corresponent amb l’ART. 10:
- ART. 10.3. Hotel Don Pedro (Pollença)- Hotel Rocamar (Sóller)- Sa Ràpita (Campos). Es proposa
transvasar les places hoteleres dels dos hotels a una altra zona, per a la qual cosa s’ha triat una
actuació turística a Campos, a la zona de Sa Ràpita. Amb això s’aconsegueix que el municipi de
Campos, que té una costa i unes platges de gran qualitat però, en general, amb un nivell de
protecció elevat, incrementi i millori l’oferta turística.
- ART 10.5 Sa Ràpita Est. A la banda est de la Ràpita hi ha una antiga vaqueria abandonada, molt
típica de les activitats ramaderes tradicionals de Campos, que en la actualitat presenta un estat
de degradació important, a més d’uns sòls que no tenen un valor especial i situats en segona línia
de l’àrea urbana de sa Ràpita. Es tracta, doncs, de fer compatible mitjançant aquesta acció un
desenvolupament turístic residencial en segona línia amb l’adquisició d’un sòl públic que aculli un
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centre d’accés i interpretació de l’espai protegit aprofitant les edificacions de l’antiga vaqueria.
Per això es plantegen els següents objectius:


Condicionar l’edifici de l’antiga vaqueria perquè pugui utilitzar-se com a centre d’acollida i
d’interpretació de l’espai natural des Salobrar.



Crear una àrea d’accés i ordenar la superfície que actualment s’utilitza com a aparcament de
la platja de sa Ràpita.



Crear un espai lliure entre el centre d’interpretació i les edificacions de segona línia.



Crear un desenvolupament turístic i residencial complementari a la part més a oest de
l’actuació.

4. El Pla preveu les següents actuacions:
- Variants. Variant de dos carrils a Campos per la carretera Ma-19 que comunica Palma i el
Migjorn mallorquí.
- Vies parc. Vies de comunicació que s’integren en l’entorn natural. Inclouen Campos l’anomenat
Arc de suport de la costa (que connectaria Palma - Llucmajor - Campos - Felanitx – Manacor- Sant
Llorenç- Artà- Santa Margalida- Muro- sa Pobla) i la Via parc nord-sud, que estructura la part
central de l’illa, especialment el Pla, i connectaria Campos, Porreres, Montuïri, Sant Joan, Sineu,
Maria i Santa Margalida.
5. Per a municipis de menys de 15.000 habitants com ara Campos, el Pla estipula que el sòl
industrial no ha de sobrepassar el 5% del total del sòl urbà i urbanitzable, per no alterar-ne, amb
superfícies majors, el caràcter i imatge tradicionals. Quan es feu l’avaluació pertinent per a la
redacció del Pla, Campos ja registrava un 6% de sòl industrial, pel que s’haurà de restringir el
creixement en aquesta vessant.
1.8. Relació amb altres plans, programes i projectes
Actualment es tendeix a què l’ordenació del territori defineixi un marc de referència per
l’actuació col·lectiva en la matèria. En conseqüència, la planificació urbanística ha d’integrar la
planificació territorial a tots nivells considerant els diferents sectors amb incidència en el territori.
Aquests inclouen, de manera primordial, la planificació relativa al cicle de l’aigua, paisatge,
producció i distribució d’energia i tractament dels residus, sigui per a recollir les previsions de sòl
necessàries al respecte o per esmenar, si s’escau, supòsits de desenvolupament que no s’ajustin
al marc ambiental definit per aquests plans.
Aquesta interrelació, fruit de la presa de consciència de la complexitat de la realitat social,
econòmica i territorial, s’ha de tenir en compte a l’hora de definir un model territorial. En aquest
sentit, el Pla General que resultarà del procés de revisió, ha d’aspirar a un marc que faciliti la
compenetració de les múltiples consideracions dels diversos plans i programes que afecten el
municipi.
En resum, el Pla General ha d’harmonitzar-se amb els plans territorials i sectorials existents ja que
el contingut i les determinacions d’aquests poden afectar en cada cas segons la naturalesa de la
matèria a planificar. Els plans territorials i sectorials comprenen l’àmbit de Mallorca i en alguns
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casos de les Illes Balears, però d’acord al caràcter sectorial, les determinacions es refereixen a un
o alguns aspectes de la realitat territorial: carreteres, espais d’interès natural, equipaments
comercials... que són analitzats i projectats, en cada cas, de manera especialitzada per sengles
departaments de l’administració. Així, tot seguit es relacionen els diferents plans i programes
identificats segons diferents escales geogràfiques i administracions (Govern balear, Consell
Insular i ajuntament):
Àmbit local


Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de Campos.



Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima.



Agenda 21 de Campos.



Pla de Gestió Natura 2000 Es Trenc - Salobrar de Campos

Plans competència del Consell Insular


Pla Territorial de Mallorca (PTM).



Pla Director Sectorial de carreteres de Mallorca.



Pla d'ordenació de l'oferta turística (POOT).



Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus No Perillosos de l’illa de Mallorca.



Pla Director Sectorial de pedreres.



Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca.



Pla de vies ciclistes per l'illa de Mallorca.



Delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d'estades turístiques en
habitatges d'ús residencial.

Plans competència del Govern Balear


Pla d’Intervenció en àmbits turístics (PIAT) de les Illes Balears.



Pla Director Sectorial energètic de les Illes Balears.



Pla Director Sectorial de telecomunicacions.



Pla Director Sectorial de transport de les Illes Balears.



Pla Director Sectorial de ports esportius



Pla Director Sectorial de residus perillosos i altres residus líquids no perillosos.



Pla Estratègic del Patrimoni Cultural.



Pla Hidrològic de les Illes Balears.



Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2035)



Pla Marc de la Qualitat de l'Aire (secció atmosfera).



Pla de Gestió del Risc d’Inundació de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.



Pla especial d’actuacions en situació d’alerta i eventual sequera a les Illes Balears.
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Pla d’Indústria de les Illes Balears 2018-2025.



Pla de Cultura de les Illes Balears.



Pla d'Equilibri Ambiental i Turístic 2017-2020.



Pla Integral de Turisme de les Illes Balears 2015-2025.



Estratègia de Turisme Sostenible 2017-2020.

Plans i programes estatals i europeus


Programa sobre l’Home i la Biosfera (MAB).



Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020.



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC).



Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle.



25ª Conferència de les Parts (COP25) de la Convenció marc de les Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic (UNFCCC) Xile-Madrid.



Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Objectiu: Estabilització de les
concentracions de gasos amb efecte d’hivernacle a l’atmosfera a un nivell que eviti
interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic.



Segon període de compromís del Protocol de Kyoto.



Directiva 2003/87/CE per a la qual s’estableix un règim per al comerç de drets d’emissió de
gasos amb efecte d’hivernacle.



Paquet legislatiu energia i clima; conté mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure
les energies renovables.



03/10/2010 Estratègia Europa 2020. Una estratègia per un creixement intel·ligent, sostenible
i integrador. Un dels objectius és aconseguir la fita “20/20/20” en matèria de clima i energia.



COM (2013) 216 Estratègia Europea d’Adaptació al Canvi Climàtic.



COM (2019) 640 final: The European Green Deal.

LA LLENA ambiental

15/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

2. REQUERIMENTS AMBIENTALS SIGNIFICATIUS EN L’ÀMBIT DEL PLA
2.1. Medi físic
2.1.1. Situació i característiques generals
Campos és un extens municipi de Mallorca a la banda meridional de l’illa, a la comarca geogràfica
del Migjorn. El terme se situa entre Ses Salines (SE), Santanyí i Felanitx (E), Porreres (N), Llucmajor
(O) i el litoral de migjorn, comprenent al voltant d’uns 7,8 km de costa. A nivell administratiu
s’emmarca en la província de les Illes Balears i a la Comunitat Autònoma homònima. Fa part del
partit judicial de Manacor i del bisbat de Mallorca.
Taula 2. Característiques generals del municipi (2019).
Municipi

Illa

Altitud (m)

Superfície (km2)

Habitants

Densitat (hab./ km2)

Campos

Mallorca

32

149,5

10.862

72,65

Font: IBESTAT.
Figura 4. Terme municipal de Campos i els principals nuclis de població.

Havia estat un municipi de tradició agrícola i ramadera però actualment es caracteritza per una
vocació diversificada en el sectors industrial, comercial i, sobretot, de serveis. La població, amb
10.862 habitants (2019), es concentra al nucli de Campos (8.594), si bé es registra població
disseminada i en tres nuclis addicionals amb població fixa tal com s’observa a la taula:
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Taula 3. Entitats de població del municipi amb els corresponents habitants (2019).

Entitat de població
Campos
Campos (disseminat)
Ses Covetes
Ses Covetes (disseminat)
Sa Ràpita
Sa Sorda (disseminat)
Dalt Sa Ràpita
Sa Vinyola
Total

Habitants
8.594
1145
6
65
870
4
98
80
10.862

Font: IBESTAT.

L’accés principal al municipi té lloc per la carretera Ma-19, via que uneix Palma amb el Migjorn de
l’illa a on s’inclou Campos. Vers l’interior i la zona costera a sud-oest s’hi accedeix a través de la
xarxa secundària.

Foto 1. Vista del petit llogarret de Sa Sorda.
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Figura 5. Ortofotomapa de Campos.

Figura 6. Ortofotomapa de Sa Ràpita.

LA LLENA ambiental

18/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

2.1.2. Geomorfologia i relleu
A grans trets, Mallorca es divideix en tres unitats de relleu: serres de Tramuntana i serres de
Llevant i Es Pla. El nucli de Campos s’ubica en Es Pla, que de fet més que un pla és un conjunt de
valls obertes i elevacions de poca altitud i pendents suaus.
De fet, Campos presenta una extensa zona planera que s’estén des de la costa fins nord enllà del
nucli on s’hi registren relleus més notoris que, juntament amb els que tanquen per llevant i
ponent, confereixen al terme una morfologia de tipus cubeta. Les elevacions principals del
municipi són Ses Gomeles amb 121 m, Es Figueral amb 103 m i Son Cosmet amb 45 m. A la
vegada, els relleus del nord, són el principal punt de partida de torrents de curs irregular.
La costa, de 9 km de llargària, és baixa i arenosa (arenal de sa Ràpita, platja des Trenc, separades
per la punta de ses Covetes). Al sud-est, hi ha es Salobrar de Campos i restes d’un antic prat
utilitzades per a l’explotació de salines. Campos compta amb dos illots: Sa Llova i l’illa Gavina,
amb una cova artificial d’enterraments d’èpoques pretalaiòtiques i més modernament emprada
de refugi de contrabandistes.

Foto 2. Vista E-O des de la banda de Son Ginard, al límit amb el terme de Felanitx.

A nivell de pendents, les figures següents, elaborades a partir de la cartografia disponible3,
mostren com l’entorn dels nuclis urbans s’ubica en zones planeres amb pendents inferiors al 5%.

3

Bases d'informació: Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears (ideIB). Bases topogràfiques:
Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE), Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).
En cas que no s’indiqui font de les figures, s’ha elaborat a partir d’aquestes bases.
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Figura 7. Pendents a l’entorn del nucli de Campos.

Figura 8. Pendents a l’entorn de Sa Ràpita.
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2.1.3. Climatologia
La situació geogràfica de Mallorca en la Mediterrània occidental condiciona un tipus de clima que
es veu afectat per dos tipus dominants de circulació atmosfèrica. Per una banda, la circulació
dominada pels vents de ponent, característics de latituds mitjanes en els mesos d’hivern, i que
porten una successió de fronts nuvolosos; per l’altra, la que prové de la zona subtropical, amb
altes pressions i escasses precipitacions i normalment de caràcter convectiu.
El clima de Campos ve determinat pel fet de trobar-se en una cubeta, una mena de “clot” que
determina un microclima on el rang de temperatures va des del més fred fins al més càlid de l’illa. Els
estius són secs, amb l’efecte de la mar i el vent d’embat que eviten l’excés de calor a les hores
centrals del dia. A l’hivern, el refredament nocturn fa l’aire més feixuc i queda atrapat a tota la
depressió de Campos. Aquest aire fred es desplaça aferrat a terra fins a la zona des Salobrar sense
poder sortir a la mar per mor de la barrera dunar des Trenc. Aquesta embassada d’aire fred
ocasionalment pot originar gelades. És per això que aquesta zona costera presenta la temperatura
mitjana més freda de tota l’illa exceptuant-ne les localitats corresponents a la Serra de Tramuntana.
Durant el dia, encara a l’hivern, la zona del Salobrar se sotmet a un increment tèrmic considerable,
afavorit per la insolació, la situació meridional i la poca alçada sobre el nivell del mar. Tot això fa que
la zona des Salobrar de Campos sigui aquella on la diferència entre màximes i mínimes diàries sigui
de les més elevades de l’illa. Les precipitacions són més nombroses a la tardor i, excepcionalment,
poden ser intenses i produir inundacions, malgrat el volum de precipitacions sigui dels més escassos
de tota l’illa. Aquest fet és degut als relleus suaus que envolten la zona, que la mantenen arrecerada
dels vents humits del N i NO.
Taula 4. Mitjana de les dades climàtiques a l’estació de Mallorca aeroport pel període 1981-2010.
Paràmetre

Valor

Precipitació anual (mm)

411

Temperatura mitjana (ºC)

16,5

Mitjana de les temperatures màximes diàries (ºC)

22,4

Mitjana de les temperatures mínimes diàries (ºC)

10,6

Humitat relativa mitjana (%)

72

Nombre anual dies de pluja

50,9

Nombre anual de dies de boira

39,1

Nombre anual de dies de gelada

15,0

Font: elaboració pròpia a partir d’AEMET.

La distribució anual de temperatures i precipitacions s’il·lustra mitjançant els següent diagrama
ombrotèrmic. S’hi observa l’increment de temperatura pel període maig-octubre que ve
acompanyat d’un dèficit hídric notable (maig-setembre). El pic de precipitacions es registra a la
tardor, concretament en octubre i novembre.
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Figura 9. Diagrama ombrotèrmic (estació meteorològica de Mallorca aeroport, 1981-2010).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’AEMET.

2.1.4. Atmosfera
a. Qualitat atmosfèrica
La Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més
neta a Europa, va substituir les anteriors Directives i va introduir regulacions per a nous contaminants
(e.g. partícules PM2,5). Aquesta Directiva va ser incorporada a l'ordenament jurídic estatal a través del
RD 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire. Aquest Reial Decret estableix
que les comunitats autònomes dividiran el territori en zones i aglomeracions, en les quals s'haurà
d'avaluar la qualitat de l'aire per als contaminants: ozó, diòxid de sofre (SO2), diòxid de nitrogen
(NO2), òxids de nitrogen (NOx), partícules (PM10, PM2,5), benzè, monòxid de carboni (CO), plom,
arsènic, cadmi, níquel, mercuri, benzo(a)pirè i altres hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP).
En aquest sentit, Mallorca es troba dividida en tres zones per a l’avaluació de la qualitat de l’aire:
Palma, la Serra de Tramuntana i la resta de Mallorca. Campos s’ubica en la tercera, la qual disposa de
set estacions de mesura, totes vers el N i NO (cobrint el corredor Palma- Sa Pobla). Les més properes
a Campos són Lloseta i Sa Pobla, a uns 34 i 37 km respectivament. El focus d’emissió més pròxim és
l’aeroport de Mallorca, si bé s’ubica en la zona de qualitat de l’aire de Palma. A continuació, es
presenta una taula que resumeix els valors dels contaminants per al 2019:
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Taula 5. Dades de contaminants en l’estació de vigilància de Sa Pobla i s’Albufera (2019).
Contaminant
Diòxid de
Mitjana anual (µg/m3)
Superacions del límit horari
Superacions del llindar
sofre (SO2)
per a la protecció de la salut
d’alerta a la població (500
(350 µg/m3, 24 permeses)
µg/m3, 3 hores seguides)
Diòxid de
nitrogen
(NO2)
Partícules en
suspensió
(PM10)
Ozó (O3)

Plom (Pb) –
S’Albufera
Arsènic (As) S’Albufera

2
0
0
Mitjana anual (Valor límit Superacions del límit horari
Superacions del llindar
anual per a la protecció
per a la protecció de la salut
d’alerta a la població (400
de la salut 40 µg/m3)
(200 µg/m3, 18 permeses)
µg/m3, 3 hores seguides)
6
0
0
Mitjana anual (Valor límit Superacions del límit diari per a la protecció de la salut (50
anual per a la protecció
µg/m3, 35 permeses)
de la salut 40 µg/m3)
18
6
Núm. de dies en què se
Valors màxims horari i
Superacions del llindar
supera el valor octohorari
octohorari (µg/m3)
d’informació (180 µg/ m3) i
de protecció de la salut
d’alerta a la població
(120 µg/m3 25 permeses)
(240g/m3)
1
H: 129 – O:123
0-0
Mitjana anual (Valor límit anual 0,5 ng/m3)
0,0029

Cadmi (Cd) S’Albufera
Níquel (Ni) S’Albufera
Font: elaboració pròpia, a partir de GOIB.

Mitjana anual (Valor objectiu 6 ng/m3)
0,61
Mitjana anual (Valor objectiu 5 ng/m3)
0,47
Mitjana anual (Valor objectiu 20 ng/m3)
2,4

Els valors registrats dels contaminants s’emmarquen en la qualificació de qualitat de l’aire bona o
excel·lent a excepció de l’ozó que en els seu mesurament de tipus octohorari presenta un valor
dolent.
En relació a la problemàtic de l’ozó, la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
indicava en el seu informe de 2019: “pel que fa referència a l’ozó, a les Illes Balears és molt habitual
que durant els mesos d’estiu es presentin superacions del valor objectiu per a la protecció de la salut,
fixat en valor octohorari de 120 µg /m3”. Igualment, es subratlla que es va detectar una lleugera
millora respecte de 2018.
D’altra banda, segons el “Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes”, a Campos no es
localitza cap tipus d’activitat recollida en el mateix. La més propera s’ubica en el terme veí de Felanitx
i correspon a l’activitat Ladrillerías Mallorquinas (indústries minerals). Segons la fitxa de l’activitat
consten emissions atmosfèriques de diferents tipus de contaminants principalment: diòxid de
carboni, òxids de nitrogen i de sofre, partícules en suspensió entre molts d’altres. Es tracta doncs,
d’un focus d’emissió que pot tenir repercussions negatives en la qualitat de l’aire de Campos.
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b. Qualitat acústica
Actualment, en aquest àmbit cal tenir en compte la Llei estatal 37/2003; el RD 1513/2005; el RD
1367/2007 i la Llei 1/2007 de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes Balears. A
partir d’aquí, el Govern Balear va elaborar un model d’ordenança reguladora del renou i les
vibracions que proposa la delimitació de diferents àrees acústiques segons ús i els valors límit
d’immissió per cadascuna:
Taula 6. Valors límit d’immissió segons els usos del sol en les diferents subzones.
Valors límit d’immissió en dB(A)

Tipus d’àrea acústica

Ld (7-21 h) Le (21-23 h) Ln (23-7 h)

I

E

Sanitari, docent, cultural

55

55

45

II

A

Residencial

60

60

50

III

D

Terciari diferent de C

65

65

60

IV

C

Terciari amb predomini de sòl de tipus recreatiu i
d’espectacles

68

68

58

V

B

Industrial

70

70

60

VI

F

Sistemes generals d’infraestructures del transport i
d’altres equipaments públics que els reclamin

No s’han de superar els objectius de
qualitat acústica per renou
aplicables a la resta d’àrees
acústiques contigües

VII

G

Espais naturals d’especial
contaminació acústica

Regulació via normativa específica a
regular

protecció

contra

la

Nota: Ld, Le i Ln: índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.
Font: Model d’ordenança municipal reguladora del renou i les vibracions (2012).

Campos disposa d’una ordenança municipal de 2016 que regula aquest àmbit: “Ordenança
municipal reguladora de renous i vibracions” en la que bàsicament es recull la proposta
reguladora de la taula anterior en relació als nous sectors de creixement. Per als sectors existents,
es mantenen uns valors lleugerament més permissius.
c. Contaminació lumínica
En aquesta matèria cal tenir en compte la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi
nocturn de les Illes Balears. Aquesta, divideix el territori en quatre zones com s’indica en la taula:
Taula 7. Art. 5 de la Llei 3/2005 de 20 d’abril.
Zona Descripció
E1

Àrees incloses a la Llei 1/1991, d’espais naturals o a àmbits territorials que hagin d’ésser objecte
d’una protecció especial

E2

Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor reduïda

E3

Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor mitjana

E4

Àrees incloses en àmbits territorials que admeten una brillantor alta

Font: BOIB.
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Al municipi de Campos, les zones E1 es correspondrien amb aquelles de sòl rústic protegit que
inclouen les zones dins de la Xarxa Natura 2000, Àrees naturals d'especial interès (ANEI) i Àrees
Naturals d’Alt Nivell de Protecció (AANP). La resta de sòl rústic, inclosos els indrets amb
habitatges disseminats o llogarrets com Sa Sorda es correspondria amb la zona E2.
Altrament, les àrees residencials i industrials urbanes de l’àmbit del nucli de Campos, Sa Ràpita,
Ses Covetes, caldria designar-se com a zones E3 mentre que la zona més propera a la costa de Sa
Ràpita, allà on prolifera l’oferta lúdica nocturna es pot considerar que admet una brillantor alta i
per tant són zones E4.
2.1.5 Geologia
El municipi de Campos pertany a la comarca del Migjorn, la qual, fa uns 7 milions d’anys, formava
una conca sedimentària semblant a una mar interior que es va anar omplint de sediments
procedents de la Serra de Llevant, formant una acumulació que va donar com a resultat aquest
sector pla.
Així les terres de Campos són el resultat d’una constitució geològica que proporciona molta
fertilitat, com és el cas del call vermell. En general, sòl terres d’al.luvió per al qual cosa acostumen
a ser fèrtils. A la zona des Trenc i des Salobrar de Campos, els diferents dipòsits de sediments,
terciaris i després quaternaris, formaren una depressió que fou inundada per la mar i
posteriorment tancada per l’actual barrera dunar. L’alçada de les dunes formades per la
interacció del vent i la vegetació arriba a nivells de 10-12 m sobre la costa. Es Trenc és el lloc on
l’aigua de l’albufera troba un camí de drenatge cap a la mar si el seu nivell augmenta
excessivament. El sistema dunar des Trenc té una amplada mitjana d’uns 500 m, i es Salobrar té
una extensió de 330 ha.
Figura 10. Litologia en l’àmbit del nucli de Campos.
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Tal com s’ha explicat en l’apartat de geomorfologia, el relleu del municipi respon a una
configuració de tipus cubeta per bé que poc marcada donada la suavitat del terreny. La zona
planera està formada majoritàriament per un sòl d’origen quaternari, caracteritzat per la
presència de llims, argiles i graves eolianites. En canvi, a tot el sector circumdant s’observa un
tipus de sòl diferent, d’origen miocè, format per calcàries oolítiques, estromatòlites i escull de
calcarenites.
A nivell de les zones dels nuclis, s’indica la litologia corresponent en les figures. El nucli de
Campos és totalment inclòs en l’àmbit dels materials quaternaris (dipòsits al·luvials i col·luvials).
Pel que fa a la zona de Sa Ràpita, s’emmarca en una zona de materials miocènics a excepció del
sector SUNOD-SR-1, que ho fa sobre materials quaternaris en llur pràctica totalitat.
Figura 11. Litologia en l’àmbit de Sa Ràpita.

2.1.6. Hidrologia i infraestructures hidràuliques
Com a la resta de les Illes Balears els cursos d’aigua superficials són estacionals (torrents) i actuen
principalment a finals d’estiu i tardor, ocasionant episodis de creixements importants, inclús
inundacions.
Al municipi de Campos, la disposició dels relleus orienta l’escolament superficial de l’aigua de les
precipitacions vers la zona del Salobrar de Campos (SE). Tanmateix, amb les darreres
modificacions de la carretera MA-6030 es van reconduir les aigües vers l’entrada de Sa Ràpita
com es pot observar a la figura.
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Figura 12. Xarxa hidrogràfica al terme de Campos.

En tot cas, el municipi de Campos pertany a la zona hidrogeològica UH 18.21 (Junta d’Aigües,
1988), formada per petits torrents amb pendents suaus i amb cabdal variable, depenent de les
precipitacions. Entre els torrents més importants se’n poden destacar dos que s’uneixen 1,1 km
abans del creuament de la carretera militar amb la carretera Ma-6040 de la Colònia de Sant Jordi:
-

-

El torrent de Son Catlar, també dit torrent d’Alfàbia, amb una superfície de conca de 350,60
Km² drena la banda oest del terme. El seu recorregut s’inicia a les estribacions del puig de
Randa, al terme de Llucmajor i pel nord, també recull les aigües a migdia de la serra de Sa
Mesquida i Monti Sion, a Porreres. És un torrent molt antropitzat i gran part del seu
recorregut està canalitzat o transformat en camí, o bé roturat com a camps agrícoles. Com
molts cursos d'aigua de la conca en certs trams no té un curs aparent. Desemboca al Salobrar
de Campos després de creuar les contrades de Sa Sorda i la possessió Son Catlar (d'on en
pren el nom local). Alguns dels seus afluents són el torrent de Sa Païssa, de Son Lluís, des
Tast, de la Poruga i des Punt.
El torrent de Son Xorc és un curs d'uns 20 km de llargària que drena tota la banda est del
terme. Abans d’ajuntar-se amb el torrent de son Catlar, fa un bon tram en paral.lel a la
carretera de la Colònia de Sant Jordi. Prové de la unió de diferents torrents nascuts als
vessants oest del puig de Sant Salvador de Felanitx i prop de Cas Concos. Després de recollir
les aigües dels municipis de Felanitx i Porreres, s'endinsa a la depressió de Campos, per l'est, i
a partir d'aleshores el seu curs esdevé a vegades indefinit, degut a la rompuda del llit, fet que
es dona en d’altres torrents de la depressió de Campos. Tanmateix, en casos d'aiguats el llit
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ressorgeix i aboca les aigües al Salobrar. Alguns dels afluents són el torrent de Son Negre i el
torrent de Felanitx.

Foto 3. Camí d’es torrent de Son Catlar. Sovint, els torrents del municipi passen en paral.lel als camins i a
vegades inclús el curs del torrent coincideix amb el camí.

Foto 4. Es torrent de son Catlar al creuament amb la carretera Ma-6014 i Ma-6030.
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Foto 5. Es torrent de Son Catlar tot seguint el traçat de la carretera militar, Ma-6014.

Foto 6. Torrent de son Xorc, en un moment que empalma amb el camí homònim.
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Foto 7. Vista del torrent de son Xorc allà on creuen el camí homònim i el camí de Vanrell.

Quan els dos torrents esmentats s’uneixen, pocs metres a migdia aboquen a les llacunes d’Es
Salobrar on es formen els aiguamolls. En cas que el nivell dels aiguamolls pugi molt per efecte de
les pluges, l’aigua vessa cap al mar a través d’Es Trenc, nom que rep la platja i l’indret.
En tot cas, cal dir que donat el caràcter predominantment pla del municipi són més importants
les conques d’inundació que els torrents que normalment no es solen formar per la capacitat dels
aqüífers i la porositat dels materials, molt permeables.
Pel que fa a zones humides del municipi, cal dir que a l’Inventari de la CAIB se’n recullen dues al
sud del municipi: el ja esmentat Salobrar de Campos i el Prat de Dunes de Sa Ràpita a ponent
d’aquest nucli urbà. A continuació, es relaciona la descripció que es fa a l’Inventari i una taula
amb la superfície i l’estat de conservació:
-

Salobrar de Campos. Conjunt d'Aiguamolls litorals a la part baixa de la conca de Campos. Les
principals aportacions d'aigua d'aquesta zona són marines però també hi desguassen dos dels
principals torrents del sud de Mallorca, en concret els torrents de Son Catlar (o d’Alfàbia) i de
Son Xorc.

-

Prat de dunes de Sa Ràpita. Prat costaner de petita dimensió que antecedeix a la zona de
l’Arenal de Sa Ràpita.
Taula 8. Zones humides al terme de Campos incloses en l’Inventari de la CAIB (1997, revisat 2002).
Codi
Nom
Superfície (ha)
Estat de conservació
ME002
Salobrar de Campos
339 Ben conservada
ME025
Prat de dunes de Sa Ràpita
2 Ben conservada
Font: elaboració pròpia a partir de Tomàs i Crespí (1997).

Un darrer aspecte a ressaltar són les basses temporals. A Campos hi ha la Bassa de Can Bover
(MAB003) i s’Alqueria Roja (MAB095).

LA LLENA ambiental

30/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

Directiva Marc de l’Aigua
En relació a la gestió i protecció dels ecosistemes hídrics, cal fer esment de la Directiva Marc de
l’Aigua, aprovada i publicada l’any 2000 per part de la Comissió i del Parlament Europeu,
l’anomenada Directiva Marc de l’Aigua, que vol donar un marc d’actuació comuna sobre la gestió
de l’aigua als Estats membres de la UE. L’aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs, i es
contempla com a element bàsic dels ecosistemes hídrics i part fonamental per al sosteniment
d’una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs. En aquesta normativa els aspectes
biològics, i també hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat,
junt als indicadors tradicionals fisicoquímics i substàncies prioritàries o contaminats tòxics i
persistents (alguns de nova inclusió). Es proposa la regulació de l’ús de l’aigua i els espais
associats a partir de la capacitat que tenen de suportar diferents tipus de pressions i impactes.
Així, es pretén promoure i garantir l’explotació i ús del medi de manera responsable, racional i
sostenible.
Segons el Pla Hidrològic de les Illes Balears, a l’illa de Mallorca s’ha identificat diverses masses
d’aigua superficial. Pel que fa a masses d’aigua superficial tipus torrent no se’n identifica cap al
terme de Campos. Si que s’han identificat la massa d’aigua en transició del Prat de Ses Dunes de
Sa Ràpita; la massa d’aigua en transició molt modificada del Salobrar de Campos i la massa
d’aigua costanera (la franja costera de Campos s’inclou en la massa d’aigua de Cala Figuera a Cala
Beltran, de tipus somera i sedimentària).

Massa d’aigua

Taula 9. Caracterització de les masses d’aigua de Campos.
Estat ecològic
Problemàtica
(2008)

MAMT25 Prat de Ses
Dunes de Sa Ràpita

No avaluada

Presenta una única pressió per activitat agrícola

MAMTM24 Es Salobrar
de Campos

ModeratDolent

Salina activa; fragmentació hàbitat que ocasiona una
modificació hidromorfològica; erosió deguda a l’extracció
de sal

MAMC11M3 de Cala
Figuera a Cala Beltran

Bo

-

Font: elaboració pròpia, a partir del PHIB.

2.1.7. Hidrogeologia
L’absència d’aigües superficials i la tipologia d’aqüífer amb contacte confereixen un caràcter fràgil
a molts dels sistemes d’hidrologia subterrània de l’illa com és el cas de Campos. El terme s’estén
per una plana al·luvial on la permeabilitat del terreny implica una elevada filtració de l’aigua, pel
que presenta una alta capacitat aqüífera amb un nivell piezomètric proper a la superfície.
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Foto 8. Vista de la planta de Campos amb els nombrosos molins i antigues edificacions agrícoles
reconvertides a altres usos (habitatges, turisme rural..).

Foto 9. Un molí típic de Campos.

Campos s’emmarca en la unitat 1821 Llucmajor- Campos, la qual al seu torn es divideix en dues
subunitats:
- 1821M2 Pla de Campos. Comprèn la quasi totalitat del terme a excepció d’una franja a ponent.
Presenta una litologia de llims, graves i sorres (estrat superior) i calcàries i calcarenites (estrat
inferior) i en relació a la profunditat és de tipus intermig.
- 1821M1 Marina de Llucmajor. Ocupa una estreta franja a ponent del terme. Presenta una
litologia de calcàries i calcarenites i és de tipus profund.
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Figura 13. Estat de les masses d’aigua subterrània.

La massa 1821-M2 presenta un deteriorament estructural mentre que en la 1821-M1 el
deteriorament es defineix com a reversible. Al Decret 88/2000 de mesures especials per a la
gestió de recursos hídrics es defineixen les Unitats Hidrogeològiques que presenten clarament
problemes per sobreexplotació o salinització. El decret inclou la UH 1821 Llucmajor- Campos. En
conjunt, la vulnerabilitat dels aqüífers és predominantment moderada per bé que en diversos
indrets del terme, com a Sa Ràpita, es registra una vulnerabilitat alta.
Figura 14. Vulnerabilitat dels aqüífers.
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A més, la massa d’aigua subterrània 1821-M2 també presenta vulnerabilitat per la contaminació
de nitrats.
Figura 15. Vulnerabilitat per contaminació de nitrats.

Igualment, la DMA requereix caracteritzar i avaluar l’estat ecològic de les masses d’aigua
subterrànies. Pel cas de Campos, cal dir que és a cavall de dues masses d’aigua diferenciades. La
seva caracterització es presenta en la següent taula:
Taula 10. Caracterització de les masses d’aigua subterrànies a Campos.
Massa d’aigua
subterrània

Pressions

1821M2- Pla
de Campos

Contaminació difosa (agricultura),
contaminació puntual (granges,
benzineres, EDAR, cementiri, fosses
sèptiques).

1821M1 Marina
Llucmajor

Contaminació difosa (agricultura),
Salinització
contaminació puntual (granges,
- Intrusió marina
benzineres, EDAR, cementiri, fosses
sèptiques).

Impactes
Salinització, nitrats
- Intrusió marina
important

Estat
quantitatiu

Estat
químic

Dolent

Dolent

Dolent

Dolent

Font: elaboració pròpia, a partir del PHIB.

Finalment, convé remarcar que el Pla Hidrològic de les Illes Balears preveu que els recursos
hídrics relatius a aqüífers i manantials es reduiran un 39% pel període 2015-2021 respecte allò
que hi havia disponible en el període anterior (2009-15). Cal doncs, que el planejament prengui
en consideració aquesta disminució dels recursos hídrics disponibles limitant-ne l’explotació i
facilitant-ne la regeneració quan sigui possible.
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2.2. Medi biòtic
2.2.1. Context biogeogràfic i vegetació potencial
La vegetació de les illes Balears és típicament mediterrània i està condicionada, com tots els
paisatges vegetals, per diversos factors, d'entre els quals el més important és el factor climàtic. Si
s’exclou el factor humà, el clima és el responsable més directe de la distribució, a grans trets, de
la vegetació, tot i que el sòl també influeix de forma important, del qual cal considerar-ne les
característiques físiques i, sobretot, la composició química, és a dir, acidesa i humitat.
Originàriament, gran part de Mallorca, concretament la que registra una pluviometria superior als
600 mm, excepte les muntanyes amb alçades superiors als 1.200 metres, era coberta per l’alzinar
baleàric (Cyclamini-Quercetum ilicis). Es distingeixen dos tipus d’alzinars: el muntanyenc
(Cyclamini-Quercetum ilicis subas. pteridio-rhamnetosum) per damunt dels 600 metres, i el litoral
(Cyclamini-Quercetum ilicis subas. typicum). La vegetació d’aquelles zones de Mallorca amb una
pluviometria inferior als 600 mm, o alçades per sota del 500-700 metres, es corresponia a la
màquia o garriga d’ullastre i olivella (Cneoro-Ceratonietum). Aquest és el context en el que
s’emmarcaria Campos vist que en el migjorn de l’illa la pluviometria anual és al voltant dels 400
mm.
Així doncs, la vegetació mediterrània de l'arxipèlag, en el context d'un clima de tendència àrida en
què l'estiu és sec i calent i l'hivern temperat i més o menys humit, es caracteritza per l'existència
d'una flora amb predomini d’arbres i arbusts de fulla perenne, petita i coriàcia. Les plantes, per
adaptar-se a l'ambient sec, han adoptat estratègies diverses com la reducció de la fulla o la
transformació en espines (vegetació xeròfila).
2.2.2. Vegetació del municipi
La proximitat a la costa sud de Mallorca condiciona el tipus de comunitats presents, moltes
vinculades a ecosistemes litorals. La situació al sud de l’illa i el que això representa des del punt
de vista físic (litologia i clima), condiciona la vegetació.
La intensa ocupació humana basada en el notable aprofitament agrícola ha deixat la vegetació
natural reduïda a sectors localitzats. Tenint en compte la configuració del terme, talment una
cubeta orientada de nord a sud als extrems del terme, el bosc d’ullastrar i en general les zones
boscoses romanen llindant amb els termes veïns i coincidint amb el major pendent i els sòls més
magres. Al nord, entre Son Bernardí i Son Guerau hi perviu una zona boscosa d’alzinar. Això no
obstant, la superfície recolonitzada per les garrigues i boscs és nombrosa arreu pel progressiu
abandonament de les terres marginals. Altrament, la presència d’Es Salobrar i els secular rebuig a
viure al litoral ha permès la conservació d’amples sectors de vegetació espontània prop de la línia
de costa.
Així, la comunitat de màquia d’ullastre (Cneoro tricocci- Ceratonietum siliquae) és la més
abundosa. Es caracteritza per una agrupació vegetal exclusiva i endèmica de Mallorca. Es
caracteritza per viure en sòls molt prims on afloren crostes calcàries en superfície, les conegudes
“marines”. Les espècies que la componen estan adaptades a les condicions extremes de sequedat
dels mesos d’estiu i presenten fulles reduïdes i coriàcies. Inclou la major part de la vegetació no
arborescent. Els principals representants d’aquesta agrupació a banda de l’ullastre (Olea
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europaea subsp. sylvestris) i el garrofer (Ceratonia síliqua), i actualment també el pi blanc (Pinus
halepensis) són la mata o llentiscle (Pistacia lentiscus) i el llampúdol o aladern (Rhamnus
alaternus). La seva composició florística és complexa, encara que són predominants els arbustos,
als quals acompanya una reduïda representació d’herbàcies. Les espècies més habituals són
Ceratonia siliqua, Pinus halepensis, Anagyris foetida, Chamaerops humilis, Cneorum tricoccon,
Ephedra fragilis, Euphorbia dendroides, Phillyrea angustifolia, Phillyrea mediarodriguezii, Prasium
majus, Rhamnus alaternus, Rhanmnus oleoides ssp. angustifolia, Withania frutescens, Asparagus
acutifolius, Asparagus albus, Asparagus horridus, Clematis cirrhosa var. balearic, Rubia peregrina
ssp. longifolia, Smilax aspera var. balearica, Arum pictum, Brachypodium retusum. En els casos en
que prolifera l’estrat herbaci, acostuma a formar comunitats de fenassar.

Foto 10. Bosc d’ullastrat típic al nord de Son Catlar.

Altres tipus de comunitats vegetals presents al terme de Campos segons la cartografia de l’IDEIB,
principalment a la zona del Salobrar de Campos però també en algunes zones del litoral,
s’indiquen a continuació:
-

Salicornars i saladars dominats per plantes dels gèneres Arthrocnemum, Sarcocornia, Suaeda,
Juncus. Matollars baixos (40-60 cm) i generalment densos dominats d’espècies com
Arthrocnemum macrostachyum (crialera glauca), Arthrocnemum fruticosum (cirialera), Inula
crithmoides (salsona), Artemisia gallica (donzell marí). En sòls una mica nitrificats i/o enriquits
amb matèria orgànica (sovint en contacte amb conreus o als illots), s’hi troben comunitats de
salat (Suaeda vera) que formen saladars propers al que seria un matollar halonitròfil. Les
carnoses del gènere Salicornia solen aparèixer com a vegetació pionera una volta es retira
l’aigua en sòls salins, llim-argilosos o sorrencs.

-

Pastures, generalment monoespecífiques, de Ruppia maritima (llapó de mar) submergides en
aigües salines de zones litorals i interiors. A la primavera forma un herbassar que pot ser
dens; conforme va entrant l’estiu, i les basses i rierols salins de corrent lent en els quals viu,
es van dessecant, els peus de la planta van quedant descoberts i van morint. Cap al final
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de l’estiu solen haver mort i les llavors perduren al sòl fins que la primavera o l’hivern duguin
noves aportacions d’aigua.
-

Jonqueres de Juncus maritimus (jonc marítim), de sòls poc salins, llargament inundats, del
litoral. Formacions denses, generalment altes, fins d’un metre i mig d’alçària. Les integren
espècies perennes, junciformes i graminoides, adaptades a la salinitat edàfica i als llargs
períodes d’inundació del sòl com es el Juncus acutus (jonc agut), Limonium narbonense
(ensopeguera), Sonchus crassifolius i Sonchus maritimus subsp.maritimu. Segons el grau de
salinitat, la textura del sòl i la durada del període d’inundació, tenen composició diversa; en
general, són més riques com menys llargament inundat i menys salí sigui el terreny.

-

Canyissars amb bova (Typha angustifolia) i canyís (Phragmites australis). Comunitat densa i
alta, formada per plantes que tenen les arrels a dins de l’aigua, mentre que tiges i fulles
sobresurten fins a dos metres. Normalment el canyís és a les zones més superficials i la bova
creix a les més profundes.

-

Sistemes dunars. Al litoral arenós es desenvolupa una vegetació amb una gradació
característica d’aquest ambient des de la zona on trenquen les onades, desproveïda de
vegetació, fins al límit amb la vegetació típicament terrestre. A la base de les dunes creix
l’Agropyretum mediterraneum, una comunitat herbàcia de baixa cobertura dominada per
dues gramínies, el jull de platja (Agropyrum junceum) i l’esporobolus (Sporobolus arenarius).
La comunitat de borró, anomenada Ammophiletum arundinaceae, creix a la part alta de les
dunes. La planta més destacable és el borró (Ammophila arenaria), una gramínia de mida
gran capaç de retenir l’arena i crear relleus estables gràcies al seu potent sistema radical.
Espècies acompanyants són el card marí (Eryngium maritimum), el lliri de platja (Pancratium
maritimum), el rave de mar (Cakile maritima), un trèbol de rodet (Medicago marina) i la
corretjola de platja (Calistegia soldanella). Finalment, en els cordons dunars més estabilitzats
de la part interna de les dunes s’hi estableixen matolls escleròfils o laurifolis d’espècies del
gènere Juniperus (Juniperus phoenicea ssp. turbinata, J. macrocarpa, J. navicularis, J.
communis i J. Oxycedrus).

Foto 11. Vegetació típica dunar a peu de platja a Ses Covetes.
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-

Tamarigars. Bosquets costaners dominats per Tamarix africana al que poden acompanyar
espècies arbustives o sufruticoses de caràcter halòfil (pe. Limonium sp, Suaeda vera, Inula
crithmoides, baladres (Nerium oleander subsp. oleander) i rarament magraners (Punica
granatum). La raresa i estat fragmentari de les poblacions no permet definir el factors
concrets que en determinen la distribució. Tot i això, el substrat on es desenvolupa són
dèbilment halòfils, una mica pedregosos, de textura de arenosa a areno-llimosa, dins de
zones termo-mediterrànies semiàrides o seques.

Finalment, convé destacar les praderies de posidònia (Posidonia oceanica) existents en sòls
marins submergits del litoral de Campos. És un hàbitat de gran importància donat que compleix
una funció imprescindible per a l'equilibri ecològic del medi marí: depura i oxigena les aigües
costaneres, dotant-les de gran qualitat i transparència, fent que al seu torn puguin hostatjar
multitud d'espècies de peixos i invertebrats.
2.2.3. Hàbitats d’interès comunitari (HIC)
L’anomenada Directiva Hàbitats (Directiva 97/62/CE) fou promulgada amb l’objectiu de conservar
la biodiversitat al territori de la Unió Europea, mitjançant la protecció dels hàbitats naturals i les
espècies de flora i fauna silvestres i per això aquest PGOU n’ha de reconèixer la importància. Per
a procedir a la identificació de les comunitats vegetals d’interès pel cas de Mallorca, es disposa de
la capa cartogràfica “Hàbitats de les Illes Balears” (2005).
Els hàbitats naturals d’interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó
catalogats. En el terme de Campos, segons indica l’esmentada cartografia, s’hi localitzen fins a 7
hàbitats d’Interès comunitari, dos dels quals, les zones subestèpiques de gramínies i les molleres
(o torberes) calcàries són de tipus prioritari pel que fa a la seva conservació. L’hàbitat d’interès
més abundant al terme és la màquia d’ullastre amb garrofer.

Foto 12. entorn d’es camí de Can Ginard i camí de Ca’s Concos, al límit amb Felanitx, dominat per un bosc
baix d’ullastrar amb garrofer i pi blanc.
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Taula 11. Hàbitats d’Interès Comunitari en el terme municipal de Campos.
Codi Directiva
Correspondència amb cartografia de
Nom Hàbitat d'Interès Comunitari
UE
les Illes Balears
Llacunes costaneres
Ruppietum maritimae
1150
Vegetació anual pionera amb Salicornia i altres
Salicornietum emerici
1310
espècies de zones fangoses o arenoses
Matollars halòfils mediterranis i termoatlàntics
Arthrocnemum macrostachyum
(Sarcocornetea fruticosae)
(glauci), Suaedetum verae
1420
(fruticosae)
Matolls halonitorfils
Lavateretum arboreo-creticae,
Salicornietum fruticosae
1430
Dunes mòbils de litoral amb Ammophila arenaria
Medicagini marinae-Ammophiletum
2120
(dunes blanques)
australis, Euphorbion peplis
Dunes fixes de litoral de Crucianellion maritimae
Loto cretici-Crucianelletum
2210
maritimae
Dunes litorals amb Juniperus spp
Clematido balearicae-Juniperetum
2250
turbinatae
Dunes amb vegetació esclerofil·la de CistoTeucrio dunensis-Helianthemetum
2260
Lavanduletalia
capitis-felicis
Llacs eutròfics naturals amb vegetació
Comunidad de Potamogeton
3150
Magnopotamion o Hydrocharition
pectinatus
Matolls termomediterranis i predesèrtics
Phillyreo mediae-Rhamnetum
5330
angustifoliae
Zones subestèpiques de gramínies i anuals de
Hypochoerido-Brachypodietum
6220
retusi
Thero-Brachypodietea
Molleres calcàries de Cladium mariscus i amb
Typho angustifoliae-Phragmitetum
7210
espècies de Caricion davallianae
maximi
Galeries i matollars de ribera termomediterranis
Tamaricetum gallicae, Tamaricion
92D0
(Nerio-Tamaricetea i Securinegion Tinctoriae)
africanae
2
Boscos
d'Olea
i
Ceratonia
Cneoro tricocci-Ceratonietum
9320
Nota 1: En negreta, HIC prioritari. Nota 2: Pot incloure pinedes mediterrànies.
Font: IDEIB.

Addicionalment, cal destacar la presència -segons indica el Bioatles- de dos tàxons protegits pel
conveni de Berna i la pròpia Directiva Hàbitats com son el camèfit Helianthemum caput-felis
(considerada vulnerable) i el teròfit Diplotaxis ibicensis (endemisme balear) susceptibles d’habitar
arenals i penyals marítims. Igualment, s’apunten com a amenaçats Silene migjornensis, Cressa
cretica, Tecrium campanulatum, Limonium migjornense i Phleum arenarium.
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Figura 16. Hàbitats d’Interès Comunitari a l’entorn del nucli de Campos.

Figura 17. Hàbitats d’Interès Comunitari a l’entorn de Sa Ràpita.
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2.2.4. Fauna
En general, a l’illa de Mallorca la fauna segueix la tipologia mediterrània com s’observa en l’àmbit
dels mamífers (conills, eriçons, rates, mosteles i ratapinyades). Hi ha gran nombre d’invertebrats,
entre ells insectes com els escarabats no voladors, endèmics, escorpins, cucs, crustacis com la
Somereta del Bon Jesús, i els mol·luscs com el cargol bover i el llimac. Els animals del sistema
dunar, generalment, són invertebrats de petita grossària, pertanyents al grup dels artròpodes. La
forta insolació de les hores del dia fa que siguin pocs els animals actius a les hores de sol,
representats majoritàriament per llagosts i aranyes, i papallones.
Específicament pel terme de Campos, i pel que fa a macrofauna, per facilitar-ne la descripció es
pot establir la distinció entre zones interiors i zones costaneres si bé hi ha espècies que habiten o
alternen ambdós ambients (per exemple el trist o butxaqueta, Cisticola juncidis).
Fauna de zones interiors
Les zones interiors presenten certa heterogeneïtat donada la presència combinada entre espais
oberts amb cultius (majoritària) i màquia i els reductes forestals. Els espais oberts abunden entre
el nucli de Campos i la costa mentre que a tramuntana del nucli són freqüents les zones de
matollar. Encara que no sempre, per no ser sempre aparents, els torrents tallen aquests espais
solcant el terreny.
Els mamífers típics de les zones obertes del terme és el conill (Oryctolagus cuniculus), llebre
(Lepus granatensis) eriçó clar (Athelerix algirus), mostela (Mustela nivalis), geneta (Genetta
genetta) i diferents tipus de rosegadors: rata aranyera (Crocidura suaveolens), rata cellarda
(Eliomys quercinus), ratolí salvatge (Mus spretus), ratolí domèstic (Mus musculus), ratolí de rostoll
(Apodemus sylvaticus), rata traginera de camp (Rattus rattus) i rata traginera de ciutat (Rattus
norvegicus). Del grup de quiròpters hi són presents la ratapinyada de cua llarga (Tadarida
teniotis), la de muntanya (Hypsugo savii), la nòctul petita (Nyctalus leiseri), la de vores clares
(Pipistrellus kuhlii) i la comuna (Pipistrellus pipistrellus).
Entre els rèptils d’aquest sistema es poden citar el dragó (Tarentola mauritanica), la serp de
garriga (Macroprotodon mauritanicus) o la tortuga mediterrània (Testudo hermanni). Quant a
amfibis consten la granota verda (Pelophylax perezi) i el gripau balear (Bufotes balearicus).
Entre les aus destaquen el torlit o sebel·lí (Burhinus oedicnemus), l’oreneta (Hirundo rustica), el
verderol (Carduelis chloris), el colom salvatge (Columba livia), el tudó (Columba palumbus), el
cruixidell (Emberiza calandra), el pinsà (Fringilla coelebs), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), el
pardal comú (Passer domesticus), el cucut (Cuculus canorus), la puput (Upupa epops), el cargolet
o passaforaadí (Troglodytes troglodytes) el tallarol de casquet o el busqueret (Sylvia atricapilla), el
tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) i el busqueret cuallarg (Sylvia balearica). Pel que fa a
rapinyaires hi tenen presència l’arpella (Circus aeroginosus), l’aligot (Buteo buteo) i el mussol
banyut (Asio otus). També són comunes espècies d’interès cinegètic com la perdiu (Alectoris rufa)
i la guatlla (Coturnix coturnix).
Fauna de zones humides i litorals: Es Trenc i el salobrar de Campos
En aquest àmbit destaquen particularment les aus. Pel que fa a anàtids destaquen l’ànnera blanca
(Tadorna tadorna), la rosseta (Marmaronetta angustirostris), la cucullada (Galerida theklae) i la
terrola (Calandrella brachydactila). Pel que fa a la resta destaquen la gamba o cama roja (Tringa

LA LLENA ambiental

41/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

totanus) i el picaplatges camanegre (Charadrius alexandrinus) com a catalogat i amenaçats
juntament amb l’avisador o cames llargues (Himantopus himantopus), el bec d'alena comú
(Recurvirostra aboceta), la cuereta groga o xàtxero groc (Motacilla flava) i la titina d’estiu (Anthus
campestris).

Foto 13. Flamencs al capvespre, en una llacuna d’Es Salobrar.

Val a dir que no consten al Bioatles com a presents al municipi de Campos dues espècies d’ocells
considerades essencials en l’espai Es Trenc - Salobrar de Campos segons el seu Pla de Gestió. Es
tracta del picaplatges petit (Charadrius dubius) i el picaplatges gros (Charadrius hiaticula).
Cal dir que en els darrers anys s’ha observat la presència de fauna al·lòctona com ara koatis i
mapaches.
2.2.5. Figures de protecció i gestió
Les figures que delimiten espais natural protegits es poden distingir segons la legislació que en
determina la protecció. Pel cas de Campos, l’espai d’Es Trenc i Salobrar compta amb diverses
figures de protecció que s’han anat declarant amb el pas dels anys. La seva importància radica en
el fet que el sistema dunar d’es Trenc té una amplada mitjana d’uns 500 m, i es Salobrar té una
extensió de 330 ha, la segona superfície humida més important de Mallorca, després de s’
Albufera d’Alcúdia. D’altra banda, al marge de la protecció terrestre també s’hi ha afegit la
marítima.
En primer lloc, fou declarat Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI), núm. 24, en base a la Llei
1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció
de les Illes Balears. En l’actualitat, bona part d’aquestes àrees té qualificacions de major protecció
que fa que es considerin ANEI d’Alt Nivell de Protecció (AANP). Aquest rang superior de protecció
defineix tipologies d’hàbitats o entorns a fi i efecte de garantir-ne major protecció entre els que
s’inclou: alzinars, garrigues d’ullastrar, zones de protecció costanera, garrigues d’aladern, zones
humides, illots, sistemes dunars, penya-segats, vegetació rupícola litoral, reserves marines i
barrancs.
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Foto 14. Una llacuna típica d’es Salobrar.

A aquestes àrees, s’afegeixen les de menor entitat com les Àrees Naturals d’Interès Territorial
(ANIT) i les Àrees d’Interès Paisatgístic (AIP). En el cas de Campos, no es registra cap zona amb
aquestes designacions.
L’altre marc de protecció ve donat per la Xarxa Natura 2000 elaborada en base a les Directives
europees d’Habitats 92/43/CEE i Aus 79/409/CEE que en gran mesura es solapa amb les figures
de protecció esmentades abans. En base a aquesta, l’espai d’Es Trenc i Salobrar es considera Lloc
d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).
En tercer lloc, cal fer notar que el 2017 es va aprovar la seva declaració com a parc natural a
través de la Llei 2/2017, de 27 de juny, de declaració del Parc Natural Maritimo-terrestre Es
Trenc-Salobrar de Campos. El parc natural incorpora a més 2327 ha de medi marí que de fet, se
superposen amb la zona d'especial conservació (ZEC) de l'arxipèlag de Cabrera.
Taula 12. Superfícies segons la qualificació al terme de Campos.
Tipus de qualificació
Superfície total (ha) Superfície en TM Campos (ha)
AANP
675,67
675,67
ANEI (No AANP)
765,39
734,22
ZEPA
1441,06
1409,89
LIC
1441,06
1409,89
Parc Natural – Zona terrestre
1441,06
1409,89
Parc Natural - Zona Marítima

2327,00

-

% del TM
4,52
4,91
9,43
9,43
9,43
-

Nota: en funció de la capa cartogràfica utilitzada les superfícies varien lleugerament.
Font: pròpia a partir d’IBESTAT i GOIB.
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Figura 18. Figures de protecció al municipi de Campos i entorn.

2.2.6. Connectivitat ecològica i paisatgística
L’actual connectivitat de la xarxa d’espai naturals protegits de Mallorca presenta un caràcter
irregular: la majoria d’aquests espais es concentren a l’entorn de la serra de Tramuntana i al
litoral mentre que en la zona interior els espais protegits son esparsos i en alguns casos aïllats.
Aquest és el cas de l’interior del municipi de Campos on el sòl rústic designat com a forestal juga
un paper clau en la connectivitat ecològica a nivell del conjunt de l’illa.
Pel que fa a barreres derivades de l’acció humana cal referir-se a les vies de comunicació essent
una de les principals barreres a la connectivitat ecològica. En el cas de Campos la carretera de
més envergadura és la Ma-19 que uneix el migjorn de l’illa amb Palma i que precisament ara
s’està transformant en format d’autovia la qual cosa incrementarà el seu efecte de fragmentació.
La resta són carreteres secundàries amb menor volum de trànsit per bé que en determinades
èpoques de l’any aquest es pot incrementar. Els problemes són principalment per a mamífers
com la geneta, el mostel i l’eriçó. En aquest sentit, s’hauria d’estudiar la mortalitat de mamífers
provocada per la carretera Ma-19 i les carreteres de la costa en períodes estivals i determinar la
possible existència de punts negres. Un altre element de fragmentació és la proliferació d’esteses
elèctriques amb pals perillosos per a les aus. Una de les espècies que es veu afectada amb
presència a Campos és el corb (Corvus corax).
Finalment, cal fer notar el valor ecològic i paisatgístic del mosaic agroforestal amenaçat a mig
termini per l’abandonament de cultius de secà i pastures seques.
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2.2.7. Paisatge
L’apartat 2.2.4.2 del Pla Territorial de Mallorca proposa una delimitació d’unitats d’integració
paisatgística i ambiental per tota l’illa. Alhora, cada unitat es divideix en “subunitats homogènies
que tenen un paisatge més definit i concret”. Per a cada subunitat s’inclou uns topònims
indicatius de l’àrea que inclou. El terme de Campos és a cavall de tres unitats, per bé que la quasi
totalitat del terme s’inclou en la unitat de paisatge, número 7: Migjorn. La unitat de paisatge
Migjorn s’integra en el grup de les Unitats de Paisatge amb règim de menor protecció i li
corresponen les següents subunitats:
- Litoral natural: es Trenc, cap de ses Salines, Mondragó. Inclou zones de costa verges.
- Litoral turístic: s’Estanyol / sa Ràpita, Colònia de Sant Jordi, Cala Santanyí. Inclou zones de costa
urbanitzades.
- Marina de Llucmajor: basses temporals, garrigues, màquies. Inclou una àrea extensa amb
vegetació natural on predomina l’ullastre formant comunitats ben desenvolupades.
- Zones rurals: pobles (Llucmajor, Campos, Santanyí, ses Salines) i entorn rural.
Figura 19. Unitats de paisatge presents al terme de Campos.

Font: PTM.

Amb tot, l’Estratègia del Paisatge del Consell de Mallorca (2019) indica la necessitat de “reforçar i
articular el contingut paisatgístic del PTM en llur revisió donat que l’actual dificulta “plantejar
objectius i directrius específiques d’integració paisatgística (d’acord amb les DOT), o de
protecció, gestió i millora, d’acord al mandat del Conveni Europeu del Paisatge”.
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2.3. Medi humà
2.3.1. Població
Campos té una població de 10.862 habitants (2019) essent el seu màxim històric, tot i que això no
deixa de circumscriure’s a la tendència general de Mallorca, en el conjunt del qual el pes específic
del municipi inclús ha disminuït. L’evolució de la població en aquest període s’explica en 2 fases:
-

1940-2000: població estable al voltant dels 6.000- 7.000 habitants.

-

2000-2019: increment poblacional. En un període d’uns 20 anys es registra un ascens
poblacional al voltant dels 3.700, tractant-se d’un fet sense precedents.
Taula 13. Població a Campos i Mallorca (1940-2019).
Any
Mallorca
Campos
%
1940
330.569
6.171
1950
339.966
6.564
1960
362.202
6.939
1970
438.656
6.668
1981
534.547
6.491
1991
570.862
6.419
2000
677.014
7.074
2003
753.584
7.625
2006
790.763
8.296
2009
862.397
9.601
2012
876.147
9.964
2015
859.289
9.892
2017
868.693
10.418
2019
896.038
10.862

1,87
1,93
1,92
1,52
1,21
1,12
1,04
1,01
1,05
1,11
1,14
1,15
1,20
1,21

Font: pròpia a partir d’IBESTAT.
Figura 20. Evolució de la població al municipi de Campos 1940-2019.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IBESCAT.
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El recent increment poblacional es va donar en bona mesura degut a l’arribada d’immigració al
municipi, lligada a l’impuls en l’activitat turística i de construcció a finals dels 90 i fins la crisi
econòmica del 2008. Un cop els efectes de la recessió es feren notar, l’ascens poblacional es veié
atenuat per bé que en els darrers anys s’ha donat un retorn a aquest creixement de manera que
el municipi ha assolit el seu màxim històric. Cal dir en aquest sentit que, en relació a altres
poblacions de Mallorca, l’impuls a l’activitat turística del municipi és relativament tardà i d’aquí
que el creixement pronunciat no s’iniciés fins als anys 2000.
Un darrer factor a considerar en relació a la població és l’increment estacional. En el cas de
Campos, les dades de les que es disposa (2005-2010), indiquen que el percentatge de població
flotant respecte al total de població registrada al municipi, varia entre 2-2,5%, fet que suposaria
una xifra absoluta de 200-250 residents temporals.
2.3.2. Principals usos del sòl
Els usos del sòl a Campos es poden analitzar a partir de tres categories bàsiques:
-

Cobertes agràries. És el tipus d’ús dominant. Dins aquest hi predomina el conreu d’herbacis
de secà com cereals (blat, ordi i civada), farratges, lleguminoses i també hortalisses; ocupen
una proporció menor els fruiters de secà sobretot el garrover i l’ametller –molt reduït per
l’afectació de la plaga Xylella-, essent la figuera –també afectada per la Xylella- i l’olivera
marginals. Els camps de regadiu ocupen una superfície menor però també amb certa
presència una volta es van desenvolupar tècniques d’extracció d’aigua a partir de la
construcció de molins. Es corresponen sobretot amb camps de farratges usats per alimentar
el bestiar.

Foto 15. Plans de Campos, a migjorn del nucli.

-

Cobertes de matollar i forestals. Correspon bàsicament a les zones on s’ha abandonat
l’activitat agrícola i de pastura o de relleu més abrupte que han estat colonitzades per
matollar (ullastre, mata, etc.) i amb presència d’estrat arbori amb pins i garrofers.
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-

Cobertes artificials: zones de nuclis urbans (Campos, Sa Sorda), urbanitzacions Sa Ràpita i Sa
Vinyola), polígons industrials i vies de comunicació.
Figura 21. Cobertes del sòl a l’entorn del nucli de Campos.

Figura 22. Cobertes del sòl a l’entorn de Sa Ràpita i Ses Covetes.
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Les figures mostren les cobertes del sòl a l’entorn de Campos i les urbanitzacions costeres.
Un capítol a part és el d’Es Salobrar i Es Trenc que constitueixen una zona humida i d’aiguamoll i
de sistema dunar molt particular.
2.3.3. Altres usos del territori
Activitats extractives
Històricament, l’activitat extractiva de canteres ha tingut cert pes a Mallorca. Segons el registre
miner de les Illes Balears, a Campos es localitzen 7 pedreres, de les quals dues consten com actives,
dues inactives i tres com a caducades. Totes elles corresponen al tipus A4 definit per la llei 10/2014 i
exploten calcarenites, tipus marès, roca sedimentària detrítica de gran rellevància històrica a
Mallorca. La majoria es localitza a la banda est del terme, a sud de la carretera Ma-19 però també
n’hi ha a l’oest del nucli (a 1 km de la zona industrial).
Caça
Les funcions i competències en matèria de caça del Govern de les Illes Balears, assignades al
Servei de Caça de la Direcció General de Biodiversitat, l’any 2010 varen ser traspassades als
Consells Insulars a Mallorca i al 2011 a Menorca, Eivissa i Formentera (Decret 106/2010, de 24 de
setembre). A Mallorca, els vedats se solen correspondre amb finques de manera que la seua
extensió sol ser reduïda, per ordre general, de 10 a 200 Ha (veure plànol 11). Les espècies
cinegètiques més habituals són el conill, la perdiu i el tord i els practicants d’aquesta activitat
estan agrupats en la Societat de caçadors de Campos.
Al terme hi consta un refugi de fauna (indret on no hi es permesa la caça): Son Pere Jaia (núm.
56), finca ubicada vers el sud-oest del terme entre els paratges de Sa Sorda i Sa Vinyola.
2.3.4. Activitat econòmica
En el passat Campos havia estat una vila eminentment agrícola i ramadera. No en va, els plans de
Campos d’origen al.luvial eren terres especialment fèrtils afegit a la possibilitat de reg a través
dels nombrosos molins, uns 400, que s’observen arreu del pla de Campos –talment el pla de Sant
Jordi, a Palma–, entre el nucli urbà i la zona litoral. Això va motivar l’existència d’una horticultura
pròspera a les zones del pla de Campos per la qual cosa la propietat està força parcel.lada. A les
parts més magres, fins a la fil.loxera abundava la vinya que després seria substituïda per
l’ametller. A partir de finals dels 60 del segle XX la possibilitat d’extracció d’aigua dels pous per
mitjans no animals, és a dir, motors de gasoil i més endavant, electricitat, va motivar un gran
auge de bestiar boví i van arribar a haver 7000 vaques de llet al terme. Ara bé, atès que la
profunditat d’extracció va augmentar es va generar un problema important de sobreexplotació i
finalment d’intrusió salina. Així mateix, a la dècada dels 80, el vacú entrà en crisi i això va generar

4

Recursos geològics de valor econòmic i comercialització geogràficament restringits, com aquells
l’aprofitament únic dels quals sigui obtenir fragments de grandària i forma apropiats per usar-los en obres
d’infraestructura, construcció i altres usos que sols exigeixen les operacions d’extracció, arrencada,
trencament i calibratge.
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una forta crisi en el sector del qual no s’ha recuperat. Durant uns anys, als 50 i 60 Campos també
fou conegut, junt amb Llubí, pel conreu gairebé artesanal de tàperes. Amb tot, Campos manté un
petit teixit de pagesos que representen prop d’un 4% dels ocupats.
Posteriorment s’hi donà certa implantació d’activitats relacionades amb el comerç, la indústria i la
construcció. Més recentment, el turisme i els serveis han assolit un pes central en la economia
municipal. Per la seva banda, el sector industrial fou desenvolupat en base a sectors com
l’agricultura, l’alimentació i la construcció i en menor mesura l’extracció de marès. Ha destacat
especialment la indústria salinera a l’entorn d’Es Salobrar. Actualment, la indústria aglutina un
6,6% dels afiliats, mentre que la construcció concentra un gens menyspreable 17,6%.

Foto 16. Vista d’una de les darrers activitats d’extracció de sal, l’empresa Flor de Sal, al peu d’Es Salobrar.

En darrer lloc, convé fer menció del sector més important en l’actualitat, els serveis que aglutina
fins el 72% dels afiliats a la seguretat social del municipi i dos terços de les empreses. En aquest
sector destaquen el comerç, els serveis públics i administratius i el turisme. Aquest darrer ha
presentat un desenvolupament tardà i ho ha fet en base a l’aprofitament del litoral del municipi i
en el marc de l’illa de Mallorca com pol turístic nacional i internacional. Segons dades de 2018 de
l’IBESTAT, el municipi comptava amb 36 allotjaments turístics i una oferta de 794 places, la
majoria de tipus agroturisme (545). Convé notar que la xifra total s’ha gairebé triplicat des de
2006 quan el nombre era de 282 places (veure Diagnosi socioeconòmica i ambiental del municipi
de Campos, Agenda 21). Cal dir que la gran expansió agrícola dels anys 60 i 70 amb la construcció
de moltes edificacions per a l’ús agrícola, moltes d’aquestes han estat reconvertides a l’ús de
turisme rural. A les taules es mostren les dades relatives a ocupats i empreses dels diferents
sectors econòmics.
Taula 14. Nombre d’afiliats a la seguretat social a Campos per sectors (2020, T1).
Sector

Afiliats

%

Agricultura

166

3,7

Indústria

298

6,6

Construcció

788

17,6

Serveis

3.238

72,1

Total

4.490

100,0

Font: IBESTAT.

LA LLENA ambiental

50/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

Taula 15. Empreses registrades a Campos per sector d’activitat (2019).
Sector

Empreses

Indústria

%

79

7,9

Construcció

261

26,0

Comerç transport i hostaleria

312

31,1

Altres Serveis*

352

35,1

1004

100,0

Total
Font: INE.

2.3.5. Xarxa viària i transport públic
La xarxa pública de carreteres està integrada principalment per la carretera convencional Ma-19,
que uneix Palma- Llucmajor- Campos- Santanyí, corresponent a una via tipus autovia entre Palma
i Llucmajor i a punt de completar-se també en format d’autovia el tram Llucmajor- Campos.
Per accedir a la zona costera del terme, la xarxa disposa de la carretera PM-6030 (10,2 Km) a Sa
Ràpita i ja fora del municipi des de Campos a la Colònia de Sant Jordi per la carretera PM-6040.
Respecte a la connexions amb els altres municipis, Campos es comunica directament amb
Felanitx per la carretera PM-5120 (11,7 Km) i amb Porreres per la carretera PM-5040 (9,8 Km).
Per arribar al nucli de Ses Salines la comunicació es realitza a través de la carretera Ma-6101 (11,8
Km) que parteix de la Ma-6014, l’anomenada “carretera militar”, que recorre el litoral del migjorn
mallorquí des de l’Arenal (Palma) fins al petit llogarret d’Es Palmer, al sud-est del nucli de
Campos. A continuació, es presenten les intensitats mitjanes diàries (IMD) per les vies
esmentades segons dades del Departament d’Infraestructures i Mobilitat de 2019.
Convé notar també, que a Campos s’han identificat 2 trams amb perillositat: un de perillositat 5075 en la carretera que uneix Campos i Sa Ràpita i un altre de grau inferior de perillositat entre el
nucli de Campos i Porreres.
Taula 16. Intensitats mitjanes diàries de les carreteres en punts propers a Campos.
Via

Tipologia de carretera

PK

IMD

Ma-19

Carretera principal

35,5

24.509

Ma-19

Carretera principal

46

10.862

Ma-6030

Carretera principal

3

6.419

Ma-6040

Carretera secundària

3

10.054

Ma-6014 Carretera secundària
Ma-6101 Carretera secundària
Ma-5120 Carretera secundària
Font: Consell de Mallorca.

35,8
2,4
4

1.399
3266
13.889

Quant al servei de transport públic cal destacar les diferents línies d’autobús a nivell
intermunicipal que inclouen enllaços entres nuclis del municipi. En concret, amb servei al
municipi hi ha línies del grup 500 (el que cobreix el Migjorn) i el grup 400 algunes de les quals
només operatives a l’estiu. Les línies es presenten i el nombre de serveis (variable en funció de
l’època de l’any) es presenten a continuació:
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- L500 Campos– Palma. 7 serveis diaris (12 en època estival).
- L501. Cala d’Or– Palma (parada a Campos). 7 serveis diaris.
- L502. Colònia Sant Jordi– Palma (parada a Campos). 7 serveis diaris.
- L515. Campos – Sa Ràpita– Palma. 2 serveis diaris.
- L530. Platges de sa Ràpita/es Trenc (parada a sa Ràpita i ses Covetes). Sols en període d’estiu.
- A51. Cala d’Or– Aeroport (parada a Campos). 7 serveis diaris.
- L491. Portocolom- Palma exprés (parada a Campos). 2 serveis diaris.
- L495. Santanyí- Manacor (parada a Campos). 1 servei diari.
2.3.6. Xarxa viària rural
El terme disposa d’una densa xarxa de camins rurals5, bona part dels quals asfaltats, i
majoritàriament d’una amplada de 3,5-4,5 metres, que permeten l’accés als nuclis rurals com Sa
Sorda, a les finques agrícoles i habitatges disseminats a la vegada que s’utilitzen per part de veïns
i visitants per al lleure i esport. Els camins més propers al nucli i que donen accés a disseminats i
llogarrets estan en millor estat mentre que els que s’enfilen cap a les parts més altes del terme,
sobretot cap a llevant, poden presentar un estat més deficient. Destaquen per la seva longitud:
-

El camí de Son Xorc.

-

El camí de Can Corem.

-

El camí de s’Alqueria Roja o camí des Revellar.

-

El camí de na Sorda.

-

El Camí vell de Felanitx.

-

El camí de Ses Covetes

-

La carretera de Sa Vinyola.

Foto 17. Un ramal del camí de Son Xorc, prop de la partió de terme amb Felanitx.

Igualment, cal fer esment d’un projecte impulsat al 2002 pel Ministeri de Medi Ambient, l’Institut
per a la Diversificació i Estalvi d’Energia (IDAE), l’Ajuntament i Gesa-Endesa per rehabilitar i dotar

5

A la página web de l’ajuntament es pot descarregar una mapa de la xarxa viària rural.
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100 dels 400 molins tradicionals de vent del terme de Campos de la tecnologia adequada pel
aprofitament del vent per a la producció d’energia. El projecte tecnològic no es va dur a terme
per bé que es van rehabilitar 55 molins, i posteriorment es va habilitar una ruta que parteix de la
Cooperativa agrícola i passa pel camp d’aprenentatge d’Es Palmer i el balneari de la Font Santa.

Foto 18. Plafó de la ruta dels Molins de Campos.

La xarxa viària rural fa de base de set rutes en bicicleta tal com publicita l’ajuntament. Es tracta de
rutes que es localitzen entre el nucli de Campos i el litoral i la majoria transcorren per camins
rurals asfaltats:
1. Volta des Revellar. Recorre la zona del sud-oest del nucli de Campos.
2. Rutamar. Enllaça Campos amb el litoral.
3. Volta des Ametllers. Ruta curta a mijorn del nucli de Campos.
4. Ruta de sa Barrala. Transcorre vers el sud i enllaça amb la Rutamar prop de Ses Covetes.
5. Ruta de San Blai. Recorregut curt al sud-est del nucli que enllaça l’oratori de San Blai i la ruta
de Sa Barrala.
6. Volta des Palmer. Recorregut a la zona del paratge d’Es Palmer.
7. Ruta des Salobrar (camí de terra).
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2.3.7. Xarxes i infraestructures ambientals
a. Abastament
Actualment, el servei de subministrament d’aigua és de titularitat municipal. Els nuclis urbans de
Campos, Sa Ràpita, així com Ses Salines i la Colònia de Sant Jordi s’abasteix d’un pou situat en la
banda nord del terme, al paratge de Son Rosselló, al límit de terme amb Porreres dins la massa
d’aigua 1821-M3 (Son Mesquida). De les captacions s’eleva l’aigua a dos grans dipòsits d’aigua, de
5000 i 11000 m3, situats a la zona més alta del terme, al final del camí de Son Roselló.

Fotos 19 i 20. Dipòsit 1 i dipòsit 2, de 5000 i 11000 m3 respectivament, al capdamunt de Son Guerau.
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Figura 23. Elements d’abastament i sanejament al terme de Campos.

Figura 24. Volum subministrat i consumit a Campos.

Font: pròpia a partir de DG de Recursos Hídrics.
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Respecte al consum d’aigua, l’augment de la població en els darrers anys, te una conseqüència
directa en el consum d’aigua. En la gràfica següent s’indica l’evolució del consum al municipi, la
qual, presenta una trajectòria ascendent amb un pic el 2016 (any de sequera).
La dada més recent (2018) de subministrament d’aigua correspon a 980 m3, dels quals s’estima
que el volum consumit correspon a 434 m3 com a conseqüència de les importants pèrdues de la
xarxa (55,76%) de manera que el rendiment de la xarxa no arriba al 45%. Així, la xifra real que
correspon al volum domèstic consumit és de 109,5 l/hab/dia. Constatat l’alt volum de pèrdues, es
conclou que hi ha un marge notable de millora quant a estalvi d’aigua en relació al manteniment i
millora de la xarxa.
b. Sanejament
Al municipi s’hi comptabilitzen dues estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR)
corresponent a Campos i Sa Ràpita gestionades per l’Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental.
L’EDAR de Campos construïda el 1998, disposa de tractament secundari. S’ubica al SE del poble,
al peu de la carretera de Campos a la Colònia de Sant Jordi i rep les aigües del clavegueram del
nucli urbà que és bàsicament unitari.
A Sa Ràpita la xarxa de clavegueram és separativa i compta amb una EDAR ubicada al nord de la
urbanització de Sa Ràpita i a llevant de Sa Vinyola, nucli que tanmateix no està connectat fet que
afectaria als sectors previstos en aquella zona.
La taula indica les característiques de les EDAR esmentades i les seves problemàtiques.

EDAR
Campos
Sa Ràpita

Taula 17. Característiques de les EDAR.
Q disseny (hab. eq.)
Q depurat 2019 (m3)
Problemes
7.000
421.672 No compleix: DQO entrada
8.750
130.710 No compleix: DQO entrada

Font: elaboració pròpia a partir de dades d’ABAQUA (2019).

A la figura que mostra la distribució del conjunt d’infraestructures d’abastament i sanejament
s’observa que els punts d’abocament de Sa Ràpita es troben al port esportiu de Sa Ràpita i al Racó
de Son Duri, tocant al mateix port.

Foto 21. Vista de la depuradora de Campos al peu de la carretera 6040.
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c. Residus
El PDS per a la gestió dels residus no perillosos de l’illa de Mallorca (2018) regula les actuacions
en relació a aquest àmbit. A nivell d’objectius de recollida selectiva, planteja els següents
percentatges:
Taula 18. Objectius de recollida selectiva que marca el PDS.

Font: PDS dels residus no perillosos de l’illa de Mallorca.

El sistema de recollida de residus al nucli de Campos és de sistema porta a porta implantat
recentment. A Sa Ràpita, per contra, es fa a través de contenidors. Cal tenir present que enlloc
dels dos nuclis no hi està inclosa la fracció orgànica, pendent d’implantar.
Segons consta en el PAESC de Campos, l’any 2017 es van generar 6.984 tones de residus; la
generació per habitant va ser de 1,84 Kg/hab/dia), i la recollida selectiva se situava en un 11%.
S’indica però que recentment la recollida selectiva hauria augmentat fins al 22% (amb la recent
implantació del porta a porta s’hauria d’haver incrementat encara més).
d. Energia
En relació a la infraestructura elèctrica, per la banda nord del terme de Campos hi travessa una
línia de baixa tensió de doble circuit (60+110 kV) el traçat de la qual uneix les subestacions de
Llucmajor i Santanyí.
El consum elèctric del municipi es pot estimar a partir de l’electricitat facturada (per bé que això
només recull una fracció del consum energètic total). La gràfica mostra el consum en el període
2010-18.
La gràfica mostra com des de 2016 s’ha registrat un increment notable de manera que el 2018 el
consum es va situar prop dels 49.000 MWh.
Pel que fa a la resta de fraccions els consums energètics es presenten en la taula següent. Segons
consta en el PAESC, el sector que registra major consum energètic és el transport.
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Figura 25. Consum elèctric per facturació.

Font: pròpia a partir de l’IBESTAT.

Taula 19. Consum energètic a Campos de les fraccions diferents de la elèctrica facturada.
Gasos Liquats
Gasoil C Gasolina Gasoil Renovable autoconsumida
Petroli
Any 2018 (MWh)
8.565
5.934
24.198 65.050
326
Font: PAESC.

Pel que fa a gas, actualment la xarxa de gas natural abasteix tretze municipis de Mallorca entre
els que no s’inclou Campos.
2.3.8. Patrimoni cultural
Al municipi hi ha una notable quantitat d’elements de patrimoni historico-artístic i cultural. El
llistat d’elements declarats Bé d’Interès Cultural segons la llei estatal 16/1985 recull fins a 101
elements dels següents tipus:
-

Jaciments arqueològics (la majoria).

-

Monuments arquitectura civil.

-

Monuments arquitectura religiosa.

-

Monuments arquitectura defensiva.

-

Creus de terme.

La designació de BIC correspon a béns de caràcter més rellevant i mereixedors del grau més
elevat de protecció. Al marge d’aquesta designació, hi ha també la de Béns Catalogats (BC),
constituïda per la llei autonòmica 12/1998 amb l’objectiu d’estendre la política de protecció de
patrimoni cap a elements que en un futur puguin ser declarats BIC.
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Figura 26. Elements catalogats a l’entorn de Campos i Sa Ràpita.

Font: Consell de Mallorca.

En la figura anterior s’indica la localització dels elements catalogats en les zones del nucli de
Campos i les urbanitzacions de Sa Ràpita i Sa Vinyola.
Els elements culturals protegits en l’interior del nucli de Campos no es detallen donat que es
troben en una zona urbana ja consolidada. Per la ubicació en les proximitats de sectors de
desenvolupament a Sa Ràpita es destaquen els següents:
Taula 20. Elements culturals protegits propers a Sa Ràpita.
Nom element
Protecció
Tipus
Ubicació
Bé d’Interès
Arquitectura
Atalaia de Sa Ràpita
Sa Ràpita. Entorn de Na Voltora
Cultural
defensiva
Cova de ses Comunes/
Bé d’Interès
Jaciment
Afores de Campos, vers el NO. Bifurcació
Cova de sa Comuna
Cultural
arqueològic
entre C. del Moll i C. Alou
Construcció
Escar6 de Can Pere Ignasi
Bé catalogat
Sa Ràpita. Entorn de Na Voltora
etnològica

6

Tipus de construccions aixecades vora mar amb la finalitat de protegir les embarcacions.
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Nom element

Protecció

Escar den Fariner

Bé catalogat

Poblat murat de sa Vinyola/
Ses Rotes Velles (núm. 3)

Bé d’Interès
Cultural

Tipus
Construcció
etnològica
Jaciment
arqueològic

Ubicació
Sa Ràpita. En la línia de costa on acaba el
carrer Salmonete
Al límit de la urbanització de Sa Vinyola
per la banda E

Font: pròpia a partir del Consell de Mallorca.

Disperses pel terme municipal hi ha un patrimoni arquitectonic rural de pedra seca amb
nombrosos marges de pedra i les anomenades “barraques de roter” construides a finals del segle
XIX i primers del XX de les quals n’hi ha 74 d’inventariades.

Foto 22. Ermita de Sant Blai, d'estil gòtic i nau única, coberta per volta de creueria. Lloc d’esbarjo i aplec
dels pobles veins (Ses Salines, Cas concos, Santanyí, Es Llombards), havia estat el cementiri de Campos.

Foto 23. Aljub de Font Santa, prop del Balneari homònim, de 400 m3 de cabuda, construit al 1671 i a tocar
de l’església de Sant Joan de la Font Santa.
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Foto 24. Creu al peu del camí de Son Vanrell, just deixant el camí de Son Xorc. Al.lusiva a una defunció
datada al 1919, d’iguals característiques n’hi ha altres tres al terme (al camí de Sa Ràpita i al de Ravellar) i
una, la de Telm desaparegué.

Foto 25. Barraca de pedra seca, dites “barraques de roter”.

Foto 26. Es Gorget, al peu de la carretera de Campos a la colònia de Sant Jordi, exemple d’arquitectura
hidràulica rural.
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2.4. Riscos
Les situacions de risc a les Illes Balears estan previstes per a ser gestionades en base a dos
preceptes legals:
-

Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de les Illes Balears (precedent en la llei
2/1998 d’Ordenació d’Emergències a les Illes Balears).

-

Decret 40/2014, de 29 d’agost, pel qual s’aprova el Pla Territorial de Protecció Civil de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL).

En la mateixa línia, i d'acord amb el Pla territorial de Mallorca, el municipi està afectat per una
sèrie de riscos: inundacions, incendis, contaminació d'aqüífers, despreniments i erosió. En relació
a la seva identificació, el PTM ha delimitat per tota l’illa el que es coneix com àrees de prevenció
de risc (APR) en relació a les potencials afectacions.
Tot seguit, es relacionen les àrees amb riscos per al municipi de Campos segons determinacions
del PTM junt amb altres plans d’avaluació del risc elaborats per l’administració balear:


IV Pla General de Defensa contra incendis forestals (INFOBAL).



Pla especial per fer front al risc d’inundacions (INUNBAL).



Pla especial per fer front al risc per transport de mercaderies perilloses (MERPEBAL).



Pla Especial de contingència per Contaminació Accidental d'Aigües Marines de les Illes Balears
(CAMBAL).



Pla especial per fer front al risc de fenòmens meteorològics adversos (METEOBAL).



Pla especial per front al risc sísmic (GEOBAL).

2.4.1. Risc d’inundació
Històricament el municipi de Campos ha sofert episodis d’inundacions importants, en concret els
anys 1873, 1875, 1946 i 1989. El Salobrar de Campos està catalogat per l’INUNBAL com a zona A3
(Risc alt excepcional: Perill de vides humanes i danys a béns alt). No en va, al 1998 el seu nivell va
pujar 1 metre. Igualment, una secció considerable de la part est de Campos està considerada en
Àrea de Risc Potencial Significatiu d’Inundació (ARPSI).
Igualment, el PTM ha cartografiat una àmplia franja central pel terme des de l’interior a la costa
(des d’Es Trenc- Salobrar de Campos fins al nucli de Campos) identificada com a plana
geomorfològica d’inundació. Aquesta franja afecta parcialment el nucli de Campos i de Sa Ràpita
per la banda de llevant.
En concret, el nucli de Campos està afectat per avingudes en període de retorn de 10 anys
principalment degut a que s’ubica en el recorregut dels torrents procedents dels relleus de la
zona nord enllà del límit de terme.
Caldrà que els sectors residencial i industrial que podrien potencialment veure’s afectats per
aquest risc, evitin la presència de construccions en terrenys inclosos dins les zones inundables.
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Figura 27. Inundabilitat del nucli de Campos.

Figura 28. Inundabilitat a l’entorn de Sa Ràpita.

LA LLENA ambiental

63/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

2.4.2. Risc d’incendi
Amb data de 22 d'abril va ser aprovat el Decret 41/2005, pel qual s'aprova el Pla especial
d'emergències davant el risc d'incendis forestals a les Illes Balears (INFOBAL) i que és vigent. El
contingut d'aquest pla es troba integrat en l'art. 5 del Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel
qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil. A partir d’aquest pla es caracteritza el territori i
es realitza una anàlisi del risc existent.
Quant a l’aplicació al Municipi de Campos, segons l’apartat “4.2 Zonificació del territori i prioritat
de defensa”, analitzat en conjunt el valor econòmic total, el risc d’incendi, vulnerabilitat i gravetat
potencial, la prioritat d’un Pla Municipal és Baixa. Encara així, el Municipi de Campos haurà de
complir amb les obligacions aplicables establertes al Document 3 - Organització i Coordinació i
Document 4 - Operativitat quant a les funcions dels diferents Grups d’Acció als quals hi formin
part personal, empreses o entitats municipals.
Quant als recursos antiincendi, Mallorca disposa de vuit parcs de bombers amb mitjans terrestres
(bombers del Consell), essent els més propers a Campos, els de Llucmajor i Felanitx. El govern
Balear disposa de mitjans aeris ubicats en la base de Pollença i l’aeròdrom de Son Bonet
(Marratxí).
Pel que fa al risc d’incendi concret, la figura següent mostra com l’entorn del nucli de Campos
presenta risc baix.
Figura 29. Àrees amb risc d’incendi forestal al voltant del nucli de Campos.
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A Sa Ràpita en canvi, es constata la presència d’una zona de risc molt alt que afecta al SUNOD-SR01 mentre que el sector de la Marina de Campos presenta risc alt, segons la capa del IV Pla
INFOBAL.
Figura 30. Àrees amb risc d’incendi forestal a Sa Ràpita.

2.4.3. Risc sísmic
Respecte al municipi de Campos, segons l’apartat 10 del capítol 2 del Pla especial d'emergències
sísmiques a les Illes Balears, i en base a la intensitat esperada a Campos per a un període de 500
anys derivat de l’estudi dels sismes d’intensitat superior a III a les Illes Balears i els mapes
deterministes i probabilistes, s’aconsella elaborar el Pla d’Emergència Sísmica, però no és
obligatori.
Tot i així, el municipi haurà de complir amb les obligacions aplicables establertes al capítol 5 –
Grups d’acció i capítol 6 – Operativitat del Pla quant a les funcions dels Grups d’Acció de la
estructura operativa als quals hi formin part personal, empreses o entitats municipals.
2.4.4. Risc per accident en el transport de mercaderies perilloses
Respecte al municipi de Campos, segons l’apartat 1.4.2 del Pla especial de risc d'accident de
transport de mercaderies perilloses, no és necessària la elaboració de Pla municipal ja que la
incidència del risc no és alta segons les valoracions respecte al flux de transport de mercaderies
perilloses, gasolines i gasoils, gas, productes químics, explosius i residus.
En base a l’apartat 7.2, tampoc no s’inclou a Campos com a municipi per al qual s’hagi d’elaborar
un pla d’actuació local (PAL).
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Amb tot, el Municipi de Campos haurà de complir amb les obligacions aplicables establertes al
capítol VI – Estructura i Organització del Pla i capítol VIII - Operativitat quant a les funcions dels
diferents Grups d’Acció als quals hi formin part personal, empreses o entitats municipals.
2.4.5. Risc per fenòmens meteorològics adversos
Quant a aplicació al municipi de Campos, el Pla especial per fer front al risc de fenòmens
meteorològics, no estableix la realització de Plans locals d’actuació, però sí que ha de complir
amb les obligacions aplicables establertes a l’apartat 7 – Estructura i Organització i l’apartat 8 –
Operativitat quant a les funcions dels diferents Grups d’Acció als quals hi formin part personal,
empreses o entitats municipals.
2.4.6. Risc geològic
Per avaluar el potencial risc associat a processos geològics a Mallorca s’han distingit dues
categories diferenciades: risc d’esllavissaments i moviments en massa i risc d’erosió. A
continuació s’analitzen per al terme de Campos.
a. Esllavissaments i moviments en massa
Els riscos d’esllavissament no afecten el municipi segons es desprèn de la cartografia del PTM. Pel
que fa a moviments en massa7, segons la cartografia estatal es detecten zones (principalment el
litoral a l’est de Sa Ràpita i S-SO del nucli de Campos) on la susceptibilitat és mitjana com mostra
la figura.

Es refereix al desplaçament de part d’un terreny que constitueix un vessant o un talús, cap a l'exterior del
mateix i en sentit descendent. Ocorre per via de mecanismes d'erosió, transport i deposició que es
produeixen per la inestabilitat gravitacional del terreny.

7
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Figura 31. Susceptibilitat de moviments en massa al terme de Campos.

Font: pròpia a partir de MAPAMA.

b. Erosió
Segons destaca el PTM, a al terme de Campos es localitzen dues franges estretes designades com
a APR per erosió. Tal com mostra la figura, s’ubiquen allunyades dels nuclis urbans, concretament
a la banda nord del terme (trajectòria NO-SE) i a llevant (trajectòria N-S).
Figura 32. Àrees de prevenció de riscos per erosió al terme de Campos.
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Altrament, consultant la cartografia específica s’observa que la erosió laminar presenta valors
generals baixos i molt baixos.
Pel que fa al tipus erosió potencial (aquella que no té en compte la cobertura vegetal i que per
tant indica on es donaria un risc alt en cas de perdre-hi la cobertura en qüestió), s’observen
valors puntualment elevats a la banda septentrional del terme, i en menor mesura vers llevant,
on tendeixen a ser mitjans.
Figura 33. Erosió potencial al terme de Campos.

Font: pròpia a partir de MAPAMA.

2.4.7. Risc per Contaminació Accidental d'Aigües Marines
Quant a aplicació al Municipi de Campos, el Pla especial no estableix la realització de Plans locals
d’actuació, però sí haurà de complir amb les obligacions aplicables establertes a l’apartat 2 –
Estructura i Organització i l’apartat 3 - Operativitat quant a les funcions dels diferents Grups
d’Acció als quals hi formin part personal, empreses o entitats municipals.
2.4.8. Risc industrial
S’entén que allà on hi hagin instal·lacions industrials, existeix un risc derivat de les mateixes. A
Campos aquestes es localitzen a la banda oest del nucli urbà. Específicament s’hi ubiquen
fàbriques de materials per la construcció i de productes lactis. Cap de les instal·lacions relatives a
l’activitat industrial és de categoria Seveso.
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL DE L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ PROPOSADA
3.1. Introducció
El model de planejament del Pla General que és en procés d’aprovar-se pot plantejar novetats en
la classificació i qualificació de sòl al nucli de Campos i de Sa Ràpita. El Pla General haurà de
preveure un sèrie de sectors de creixement residencial, industrial i hoteler. Ho pot fer en forma
de Sòl Urbanitzable ordenat (SUDO) i de Sòl Urbanitzable no ordenat directament (SUNOD). La
proposta no planteja cap canvi o ampliació sobre el petit nucli costaner de Ses Covetes.
Tanmateix, el Pla General també pot ordenar i classificar sectors de sòl urbà, les dites Unitats
d’Actuació (UA), que tot i disposar de planejament previ, són sectors no consolidats o que falta
completar. Aquests sectors a efectes de règim urbanístic els considerem sòl urbà. El DIE no
analitza l’aptitud ambiental de les UA que eventualment poguessin proposar-se, atès que no es
tracta de sectors nous sinó d’intervencions sobre sòls urbans de facto, que incideixen sobre àrees
urbanitzades i buits intersticials entre espais edificats que han estat subproducte dels
creixements dels darrers decennis. En canvi, sobre aquests sòls si que se’n quantifica la demanda
de consum d’aigua, sanejament, etc.
3.2. Alternatives-escenaris de creixement
La proposta de l’Avanç d’ordenació planteja quatre escenaris:
3.2.1. Alternativa 0. Planejament urbanístic vigent
L’alternativa 0 suposa la no revisió de planejament, que en aquest cas correspondria a prorrogar
el planejament vigent, les NNSS de 1991. L’alternativa 0 suposaria la no revisió de planejament,
que en aquest cas correspondria a prorrogar el planejament vigent.
En cas en què el planejament no es dugui a terme, Campos continuaria mantenint les necessitats
d’ordenació de les àrees llindants i els espais semiurbans del nucli urbà i una certa pressió
immobiliària i de sòl industrial de manera que el creixement poblacional i constructiu es duria a
terme sense tenir en compte els paràmetres urbanístics actualitzats ni el recent planejament
sectorial que estableixen les zones i les formes més apropiades per acollir els creixements. En cas
de creixement urbanístic sense un planejament general adequat i adaptat a la normativa i els
reptes actuals que l’estructuri, les noves construccions poden afectar els espais més febles.
Pel que fa a Sa Ràpita, el planejament vigent estableix com a sòls urbanitzables delimitats Sa
Pleta, son Catlar, can Estela i Son Durí i Torre Son Durí, tots ells adossats a Sa Ràpita i les
urbanitzacions de Sa Vinyola i Marina de Campos, al nord d’aquests sectors. També recull el sòl
urbanitzable no delimitat previst com a hotel de Son Durí que a la pràctica són sòls ja executats
en un grau mig o alt.
3.2.2. Alternativa 1
L’alternativa 1 és una proposta basada, a grans trets, en la recuperació de la major part dels
sectors ja previstos i ordenats en el planejament vigent, les NNSS de 1991, i amb l’addició d’una
variant sud gairebé adossada al sòl urbà que presenta alguns punts conflictius derivats de la dita
proximitat.
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Així, es manté el sector urbanitzable industrial annex a l’actual polígon ubicat a l’entrada de la
carretera de Llucmajor, que en constitueix una ampliació. De fet, aquest és l’únic sòl urbanitzable
que es classifica destinat a usos industrials, terciaris i de serveis. El dit sector urbanitzable
industrial a la banda oest s’amplia amb nous sòls urbanitzables no delimitats industrials,
funcionalment vinculats al sòl urbanitzable industrial ja existent al planejament vigent. En aquesta
alternativa 1, la variant apareix superposada a la vialitat interna de la gran zona industrial.
A nivell de sòls urbans no consolidats, a Campos apareix la UA-10 a l’extrem nord del nucli. La
resta d’UA, reprodueixen bàsicament les UA no desenvolupades (antiga UA2-1 passa a UA-3; UA4 i UA-5 es mantenen similars; antiga UA-8/9 passa a UA 6; antiga UA-11 passa a UA-6; antiga UA11 passa a UA-7; antiga UA-10/12 passa a UA-8 i antiga UA-12 passa a UA-9). Les unitats
d’actuació que no passen a sòl urbà consolidat per haver ja cedit els sòls corresponents i
completat la seva urbanització, que ha estat ja recepcionada per l’ajuntament, s’ajusten en la
seva delimitació, atenent a la nova estructura viaria.
Per contra, a Campos es desclassifica un antic sector urbanitzables industrial no delimitat a
l’extrem est del nucli afectat per risc d’inundabilitat.
Cal tenir en consideració que també s’identifica risc d’inundació per a la taxa de retorn de 10 i
500 anys sobre fraccions de la UA-C-03 (a part de la taxa de retorn de 10 anys que afecta tota la
UA-C-10) així com risc d’inundació per a la taxa de retorn de 10 anys sobre l’extrem est del
SUNOD-C-01. També s’identifica risc d’inundació per a planes geomorfològiques sobre la resta de
l’esmentada UA-C-03, així com sobre la UA-C-04 i la UE-C-05, i una petita part del SUNOD-SR-01.
Pel que fa a Sa Ràpita, l’Alternativa 1 reprodueix com a sòls urbanitzables delimitats la
urbanització de Marina de Campos i la zona hotelera de Son Durí, on es preveu un aparcament.
En canvi, en relació al planejament vigent deixen de ser urbanitzables i passen a integrar-se al sòl
urbà els cinc sectors de Sa Pleta, Catlar de Dalt, can Estela, Son Durí i Torre Son Durí tots ells a la
pràctica ja executats en un grau mig-alt i adossats a Sa Ràpita. És també el cas de la urbanització
de Sa Vinyola que es troba desagregat, al nord del nucli de Sa Ràpita. Per tant, a Sa Ràpita
planteja dues úniques alternatives, l’Alternativa 1, és a dir, el planejament vigent, i l’Alternativa 2
amb dos únics sectors de sòl urbanitzable: un delimitat (SUDO-SR-01-Marina de Sa Ràpita) i un no
delimitat (SUNOD-SR-01-zona hotelera de Son Durí) i una petita unitat d’actuació (UA SR-1).
Cal dir que a l’entorn de Sa Ràpita, en concret en l’àmbit de la Marina de Campos i una part
majoritària del SUNOD-SR-01 afecten l’hàbitat de boscos d’ullastrar i garrofer que tot i tenir
presència habitual a l’illa i no estar amenaçat està designat com a HIC.
En bona mesura coincidint amb els boscos d’ullastrar, a Sa Ràpita, també es constata la presència
d’una zona de risc molt alt d’incendi que afecta al SUNOD-SR-01 mentre que el sector de la
Marina de Campos presenta un risc alt. En canvi, cap sector de Campos figura amb risc d’incendi.
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Figura 34. Detall de l’ubicació de l’hàbitat boscos d’ullastrar i garrofer a l’entorn de Sa Ràpita i la Marina.
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Esc.
1

2

3

Taula 21. Quadre comparatiu dels tres escenaris-alternatives d’ordenació.
Nucli
Campos
Sa Ràpita
Municipi
Observacions
Superfície UA/PP
29,36 Ha (UA) 116,05 Ha (PP)
145,4 Ha
Núm. habitatges
1840 (UA)
1384 (PP)
3224
Núm. habitatges SU vacant
1662
482
2144
Total habitatges
3502
1886
5368
Habitants (NMO: 2,8)
9806
5225
15030
Habitants any 2018
10610
Total potencial habitants
25640
Nucli
Campos
Sa Ràpita
Municipi
Observacions
Superfície UA/PP
26,25 Ha (UA)
28,17 Ha (PP)
54,42 Ha En relació a
Núm. habitatges
1410 (UA)
42 (PP)
1452 l’Esc. 1, s’ha
Núm. habitatges SU vacant
1662
482
2144 restat les UA de
Total habitatges
3072
524
3596 Campos ja
Habitants (NMO: 2,8)
8602
1467
10069 executades i a
Habitants any 2018
10610 Sa Ràpita
Total potencial habitants
20679 sectors
urbanitzables
són ubicats en
sòl urbà
Nucli
Campos
Sa Ràpita
Municipi
Observacions
Superfície UA/PP
25,33 Ha (UA)
28,17 Ha (PP)
53,5 Ha Planteja una
Núm. habitatges
1379 (UA)
42 (PP)
1421 variant més
Núm. habitatges SU vacant
1662
482
2144 allunyada de la
Total habitatges
3041
524
3565 trama urbana

Habitants (NMO: 2,8)
Habitants any 2018
Total potencial habitants
Nucli
4
Superfície UA/PP
Núm. habitatges
Núm. habitatges SU vacant
Total habitatges
Habitants (NMO: 2,8)
Habitants any 2018
Total potencial habitants
Nota: en cursiva, dades invariants.
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1467

Campos
26,56 Ha (UA)
1446 (UA)
1662
3107
8700

Sa Ràpita
28,17 Ha (PP)
42 (PP)
482
524
1467

9982
10610
20592
Municipi
54,73 Ha
1487
2144
3631
10167
10610
20777

Observacions
Resta a
l’expectativa
d’un nou traçat
de la variant
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Figura 35. Sectors de desenvolupament a Campos.

Font: Avanç del PGOU.
Figura 36. Sectors de desenvolupament a Sa Ràpita.

Font: Avanç del PGOU.
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UA C-01

Taula 22. Sectors de creixement a Campos.
Superfície Superfície
%
Nom
%
(ha)
(ha)
Residencial
26,56
41,38
3,16
2,03

UA C-02

Residencial

0,72

UA C-03

Residencial

UA C-04

Residencial

UA C-05

CAMPOS

Sectors

Habitatges

%

34

2,35

1,12

51

3,53

2,91

4,53

204

14,11

3,10

4,83

181

12,52

Residencial

4,06

6,32

308

21,30

UA C-06

Residencial

2,62

4,08

183

12,66

UA C-07

Residencial

2,29

3,57

147

10,17

UA C-08

Residencial

2,33

3,63

98

6,78

UA C-09

Residencial

1,81

2,82

76

5,26

UA C-10

Residencial

4,69

7,31

164

11,34

SUNOD-C-01
Total

Industrial

Sectors

Sa
Ràpita

SUDO-SR-01

37,63
64,19

Total

58,62

58,62

-

100

100

1446

Taula 23. Sectors de creixement a Sa Ràpita.
Superfície
Nom
%
(ha)
39,51
Marina de Campos
11,13

UA-SR-1
SUNOD-SR-01

37,63
66,57

Zona hotelera de Son Durí

0,14

0,50

16,9
28,17

59,99

100

%

Habitatges

100,0

Taula 24. Taula resum dels creixements per tipologia i nucli.
Nucli
Ús
Tipologia
Superfície (ha)
Campos
Residencial
Unitats d'actuació
26,56
Campos
Industrial
Sòl Urbanitzable
37,63
Sa Ràpita
Residencial
Sòl Urbanitzable/ Unitat d'actuació
28,17
Total
92,36
Nota: no inclou la Zona hotelera de Son Durí.

34

81

8

19

42

%
28,8
40,7
30,5
100

En relació a les taules anterior cal fer les següents consideracions:


L’alternativa de creixement més elevada és l’Alternativa 0 amb previsió de construcció de
5368 habitatges de manera que s’estimaria una població superior als 25000 habitants.



En les alternatives 2, 3 i 4, al nucli de Campos, les previsions de sectors es reparteixen entre
un 58,6% per a ús industrial, en format de sòl urbanitzable, i un 41,4% per a ús residencial
repartit en Unitats d’actuació.



Al nucli de Sa Ràpita, suposant l’escenari 2, les previsions es reparteixen entre un 40% per a
ús residencial, i un 60% per a ús hoteler, ambdós en format de sòl urbanitzable delimitat i no
delimitat respectivament.



Dins del municipi, el nucli de Campos concentra la major previsió d’habitatges, amb 1446
habitatges, principalment ubicats en dos sectors, UA-C-03 i UA-C-05 que en sumen el 35%.

LA LLENA ambiental

74/85

Document Inicial Estratègic per al Pla General de Campos (Mallorca)

Tanmateix, el sector residencial que ocupa més superfície és la UA-C-10 que amb 4,7 Ha
representa el 7,3 de la superfície.


Al nucli de Sa Ràpita, la previsió residencial, amb 42 habitatges, es concentra a l’únic sector,
el SUDO SR-01 Marina de Campos, amb 34 habitatges, essent la resta a la UA-SR-01.

Foto 27. Vista O-E del sector SUNOD-C-01 des de l’extrem oest.

Foto 28. Vista S-N del sector SUNOD-C-01 a les immediacions de les pistes de Tennis Campos.

Foto 29. Vista E-O del sector SUNOD-C-01, des de l’extrem SE.
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Foto 30. Vista E-O de la part a N del camí vell de Ciudat del SUNOD-C-01 des del C. Porreres amb la granja.

Foto 31. Vista N-S de la part a N del camí vell de Ciudat del SUNOD-C-01 des de la carretera Ma-19.

Foto 32. Vista E-O de la part a N del camí vell de Ciudat del SUNOD-C-01 des dels darreres del C. Porreres.

Foto 33. Vista en sentit E-O del sector SUNOD-SR-01 de Son Durí des de la rotonda d’accés a Sa Ràpita per
la carretera Ma-6030. A l’extrem dret, s’aprecia un toll d’aigua que ha romàs de les pluges.
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Foto 34. Vista en sentit S-N del sector SUDO-SR-01, que correspon a un carrer de la urbanització de Marina
de Campos.

Foto 35. Vista en sentit N-S, d’un espai de sòl rústic que roman entre els sectors de Sa Pleta i son Catlar.

3.2.3. Alternativa 2. Variant urbana, opció B
Aquesta proposta planteja com a única variació respecte a l’Alternativa 2 que per al nucli de
Campos fa una proposta de variant més allunyada del límit del sòl urbà, ja que es desvincula més
de la xarxa de carrers i avingudes urbanes. Es preveu una via lateral de servei i accés al polígon
industrial, separant el tràfic industrial del tràfic de pas, s’allunya del sòl urbà buscant els punts de
pas òptims respecte de les vies de sortida existents (carreteres de sa Ràpita, Colònia Sant Jordi i
Santanyí) i de les preexistències (entre l’Institut i el Camp municipal d’esports, i entre el cementiri
i l’escorxador) i, finalment, se separa també de les avingudes en projecte, a llevant, per anar a
cercar la carretera de Felanitx.
3.2.4. Alternativa 3. Variant territorial
Aquesta alternativa es planteja en base a un hipotètic projecte de variant no urbana, anomenada
territorial. Correspon a la hipòtesi d’una variant territorial, molt més allunyada del nucli urbà,
amb un traçat totalment independent de la xarxa d’avingudes i carrers, que se situaria clarament
en sòl rústic i tindria un caràcter més segregat, sens perjudici de les necessàries amb cruïlles amb
les carreteres citades, en punts del territori més allunyats.
A dia d’avui no s’ha dibuixat un traçat d’aquesta possible variant territorial, a l’espera de la
consulta als equips tècnics del Consell Insular si bé sembla clar, pels avantprojectes redactats, que
aquesta variant se situaria al sud del nucli urbà -i no al nord, com inicialment s’havia proposat en
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anteriors esquemes territorials, on no aportaria una solució adequada als tràfics amb destí a sa
Ràpita, ses Covetes, Colònia Sant Jordi, ses Salines i Santanyí.
L’alternativa no contempla, en aquest cas, cap de les variants urbanes proposades en els
escenaris anteriors, que serien redundants, al doblar la variant territorial. Es mantenen, en tot
cas, alguns trams que es consideren necessaris, com és el que tanca el polígon industrial pel sud.
Amb la eliminació de les variants urbanes, s’han redefinit les delimitacions de les unitats
d’actuació, que apareixen ara més properes a les proposades pel planejament urbanístic vigent.
3.3. Resum de l’ordenació proposada
En síntesi, l’ordenació que preveu l’Avanç és la següent:
a) a Campos es contempla un únic sector de sòl urbanitzable no ordenat directament (SUNOD)
corresponent al polígon industrial. La actual situació urbanística d’aquest polígon, classificat
en part com a sòl urbà i en part com a sòl rústic, degut a la desclassificació que va comportar
la Disposició addicional 16ª de la LUIB, dificulta la seva ordenació conjunta. Per això, es tracta
d’un sector discontinu que ordena els buits actualment no urbans mitjançant quatre
subsectors diferenciats. El seu desenvolupament permetrà donar una resposta coordinada a
les necessitats de sòl d’infraestructures, urbanització, serveis, aparcaments, espais lliures i
equipaments, considerant a la vegada els àmbits ja classificats com a sòl urbà i els que
s’integren en el SUNOD. Cal fer notar l’adscripció de terrenys actualment classificats com a
sòl rústic, necessaris per incorporar els nous sòls destinats a aparcaments, espais lliures i
equipaments, així com la proposta de xarxa viària de suport a la ordenació del polígon
industrial considerat com un tot malgrat la distinta classificació urbanística del sòl de les
seves parts.
b) Per a la resta del nucli de Campos, s’eliminen les unitats d’actuació ja executades i
recepcionades, que passen a sòl urbà directe, i s’ajusta la delimitació de la resta a la realitat
construïda i a la ordenació general, d’acord amb l’esquema viari proposat en cada cas. També
s’incorpora una nova unitat d’actuació, UA-10, al nord del nucli urbà.
c) Pel que fa a Sa Ràpita, la proposta de l’Avanç preveu integrar al sòl urbà bona part dels
sectors urbanitzables del planejament vigent, amb excepció de dos únics sectors de sòl
urbanitzable encara vigent (Marina de Sa Ràpita i zona hotelera de Son Durí) que fins ara no
s’han desenvolupat.
3.4. Justificació de l’alternativa escollida
Es conclou que l’alternativa de creixement que representa l’Alternativa 3 és la que millor assoleix
els Objectius i criteris ambientals del pla (apartat 1.6). L’ordenació adoptada proposa un
creixement compatible amb els dits objectius ambientals, i en general representa una millora
respecte el planejament vigent (Alternativa 0). En tot cas, cal dir que pràcticament tots els àmbits
de creixement previstos en les Alternatives 1 a 3 se situen sobre sòls procedents del planejament
vigent. L’excepció a aquest respecte són tres peces del sector industrial. Per contra, a Campos es
desclassifica un antic sector urbanitzables industrial no delimitat a l’extrem est del nucli afectat
per risc d’inundabilitat, que encara que no exactament, compensen la classificació de les dites
tres noves peces adjuntes al sector industrial.
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En relació a l’Alternativa 0, l’Alternativa 3 d’inclou una necessària variant sud separada de la
trama urbana. Aquest és un aspecte positiu en el sentit que fa transcórrer la variant sud de
Campos a una major distància del nucli.
A Sa Ràpita, com a més rellevant, l’Alternativa proposada planteja assimilar a sòl urbà diversos
sectors desenvolupats via pla parcial (Sa Vinyola, Sa Pleta, Catlar de Dalt, Can Estela, Son Durí, la
Torre de Son Durí). Els sectors que es mantenen en sòl urbanitzable els constitueixen el que no
han passat a sòl urbà, i a la unitat d’actuació no executada. Amb tot, caldrà veure la repercussió
de les disposicions dels recents Decret Llei 8/2020 i 9/2020 sobre els sectors i, en especial, sobre
la zona hotelera de son Durí.
A grans trets, i pel que fa a les alternatives 1, 2 i 3 podem dir que:
- Tots els sectors ofereixen condicions de continuïtat amb l’espai construït i confrontant amb vials
urbà i amb tots els serveis i generalment es tracta de complecions del nucli per bé que a Sa Ràpita
hi hauria un sector d’extensió (SUDO-SR-01).
- Els sectors se situen majoritàriament sobre morfologia planera amb pendents inferiors al 20%.
- Els sectors no estan compresos en cap figura de protecció (XN2000, ANEI...) ni amenacen tàxons
amenaçats o rars.
- No s’ha identificat elements del patrimoni arquitectònic o arqueològic rellevant en cas dels
sectors a desenvolupar.
- En cap dels sectors de Campos ni Sa Ràpita no s’hi enregistren riscos geològics, en base a les
categories de risc d’esllavissaments i moviments en massa i risc d’erosió.
Tanmateix,
- Cal tenir en consideració que s’identifica risc d’inundació per a la taxa de retorn de 10, 100 i 500
anys sobre fraccions de la UA-C-03 (a part de la taxa de retorn de 10 anys que afecta tota la UA-C10) així com risc d’inundació per a la taxa de retorn de 10 anys sobre l’extrem est del SUNOD-C01.
- També s’identifica risc d’inundació per a planes geomorfològiques sobre la resta de l’esmentada
UA-C-03, així com sobre la UA-C-04 i la UA-C-05, i una petita part del SUNOD-SR-01.
- A l’entorn d’alguns sectors de Sa Ràpita, en concret al SUDO-SR-01 de la Marina de Campos i a
una part majoritària del SUNOD-SR-01 afecten l’hàbitat de boscos d’ullastrar i garrofer que tot i
tenir presència habitual a l’illa i no estar amenaçada està designat com a HIC.
- A Sa Ràpita, es constata la presència d’una zona de risc molt alt d’incendi que afecta gran part
del SUNOD-SR-01 mentre que el sector de la Marina de Campos (SUDO-SR-01) presenta un risc
alt. En canvi, cap sector de Campos figura amb risc d’incendi. La informació s’ha obtingut de la
capa cartogràfica corresponent al IV Pla INFOBAL.
*

*

*

Quant als sectors que presenten una menor capacitat d’acollida de nous usos per la concurrència
de factors ambientals i de risc cal tenir en compte el Decret-llei 9/2020, de 25 de maig, de
mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. Aquest text estableix en el seu art.
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2 una sèrie de determinacions per considerar la reversió a l’ús rústic de sòls urbanitzables que no
han estat desenvolupats. En el cas del municipi de Campos, els sectors que, segons el present
informe, presenten certa problemàtica ambiental i/o de riscos podrien ser objecte de l’aplicació
d’aquestes determinacions a fi de minimitzar o evitar possibles impactes ambientals.
D’altra banda, el desenvolupament del Pla General, s’orientarà a dotar a les àrees ja urbanitzades
i les urbanitzacions, dels serveis bàsics necessaris per convertir-les en una zona apta per a la
urbanització. En general, també es vol dotar el municipi de noves zones que donin una solució
urbana cohesionadora socialment, a través de l’adequació d’espais lliures a la zona més densa de
la trama i la millora de la mobilitat, en particular pel que fa a desplaçaments no motoritzats.
Els valors ambientals del territori de Campos i les figures de protecció existents, són reconegudes
per la normativa del Pla a partir d’una ordenació del SNU basada en la identificació de les
característiques del sòls i la normativa territorial i sectorial vigent descrita en els apartats
d’aquest DIE.
En tot cas, per millorar el grau d’assoliment dels objectius ambientals caldrà incorporar les
mesures correctores, preventives i/o compensatòries que preveurà el futur estudi ambiental
estratègic així com aquelles prescripcions que derivin de les consultes als diferents organismes.
3.5. Factors infraestructurals limitants dels creixements
Més enllà de la disponibilitat de sòl per a endegar tots els sectors que finalment prosperin en
funció de l’escenari de creixement demogràfic, és obligat fer previsions en relació a elements de
les xarxes bàsiques que el municipi ha de poder afrontar i resoldre adequadament amb
anterioritat al desenvolupament dels sectors. Els elements a avaluar es presenten a continuació:
a) Abastament
Les previsions de consum d’aigua per a la proposta d’Avanç del Pla General són les següents:
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SR

CAMPOS

Taula 25. Previsions de consum d’aigua en els sectors urbanitzables residencials delimitats (UA i SUDO).
Consum
Consum
Sectors
Nom
Habitatges
Habitants
3
(m /dia)
(m3/any)
UA C-01

34

82

20,4

7446

UA C-02
UA C-03
UA C-04
UA C-05
UA C-06

51
204
181
308
183

122
490
434
739
439

30,6
122,4
108,6
184,8
109,8

11169
44676
39639
67452
40077

UA C-07

147

353

88,2

32193

UA C-08

98

235

58,8

21462

UA C-09

76

182

45,6

16644

UA C-10

164

394

98,4

35916

34

82

56,4

20586

15,6
892,8

5694
325872

SUDO-SR-01

Marina de Campos

UA-SR-1
8
19
Total
1488
3571
Nota: es consideren 2,4 habitants per cada habitatge (NMO, 2011) i 250 l/hab./dia8.
Taula 26. Previsions de consum d’aigua en el sector industrial.
Sectors
Tipologia
Superfície (ha)
Consum (m3/dia)
SUNOD C-01
Industrial
37,63
975,4
Nota: es considera a raó de 0,3 l/s·ha de sòl industrial9.

Consum (m3/any)
356009,9

En relació al consum del sector hoteler SUNOD-SR-01 es realitza una estimació en base a una
previsió màxima que proposa l’Avanç del Pla, establert en 2100 places. Tal com s’indica en la
taula-resum el consum diari estimat seria de 693 m3.

Conjunt de sòl

Taula 27. Necessitats d’aigua de consum total estimades.
Tipologia
Consum (m3/dia)
Consum (m3/any)

UA - Campos
SUDO – Sa Ràpita

Residencial

UA – Sa Ràpita
SUNOD
SUNOD

Turístic
Industrial

Total

867,6
20,4

316674,0
7446,0

4,8

1752,0

693,0

252945,0

975,4

356009,9

2561,2

934826,9

Font: pròpia.

En tot cas, el creixement urbanístic ha d’internalitzar el cost global de la disposició, distribució i
garantia del nou abastament previst derivat del seu desenvolupament, doncs tant en Sòl
Urbanitzable delimitat com no delimitat (tant per als polígons industrials com per als residencials i
turístics), les despeses relatives al finançament de les noves infraestructures d’abastament o bé
l’ampliació de les ja existents corresponen als propietaris afectats per les noves actuacions
urbanístiques, d’acord amb la normativa urbanística relativa a les obres d’urbanització.

8
9

Segons dotació d’abastament urbà prevista pel PHIB (2015-2021).
Dotacions i criteris tècnics genèrics recomanats per l’INCASÒL.
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Els Ajuntaments, a través del planejament urbanístic, han de repercutir el cost global de
l’abastament d’aigua de les noves promocions urbanístiques, i no només pel que fa a la xarxa de
distribució, sinó afegint el cost global de la infraestructura d’abastament que caldrà ampliar per
donar servei a la demanda.
b)

Sanejament

Les previsions de sanejament per a la proposta de revisió del Pla General són les següents, a raó
de considerar un volum de sanejament equivalent al 90% del cabal subministrat.

SR

CAMPOS

Taula 28. Previsions de sanejament en els sectors urbanitzables residencials.
Volum
Sectors
Nom
Habitatges
Habitants
(m3/dia)

Volum
(m3/any)

UA C-01

34

82

18,36

6.701,4

UA C-02
UA C-03
UA C-04
UA C-05
UA C-06

51
204
181
308
183

122
490
434
739
439

27,54
110,16
97,74
166,32
98,82

10.052,1
40.208,4
35.675,1
60.706,8
36.069,3

UA C-07

147

353

79,38

28.973,7

UA C-08

98

235

52,92

19.315,8

UA C-09

76

182

41,04

14.979,6

UA C-10

164

394

88,56

32.324,4

34

82

18,36

6.701,4

8

19

4,32
803,52

1.576,8
293.284,8

SUDO-SR-01

Marina de Campos

UA-SR-1
Total
Font: pròpia.

Conjunt de sòl

Taula 29. Resum de previsions de sanejament pel sistema Campos.
Habitants
Tipologia
Volum (m3/dia)
estimats

UA - Campos

Residencial

SUNOD-SR-01

Industrial

Total

Volum (m3/any)

3470

780,8

285.006,6

-

877,8

320.408,9

1658,7

605.415,5

Font: pròpia.
Taula 30. Resum de previsions de sanejament pel sistema Sa Ràpita.
Habitants
Conjunt de sòl
Tipologia
Volum (m3/dia)
Volum (m3/any)
estimats
SUDO i UA- Sa Ràpita Residencial
22,68
8.278,2
101
SUNOD-SR-01
Turístic
623,70
227.650,5
Total

646,38

235.928,7

Font: pròpia.

Amb les dades que es disposa i donats els creixements previstos, es pot afirmar que la
infraestructura hidràulica del municipi pel que fa a sanejament requeriria una ampliació de la
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capacitat. Altrament, Sa Vinyola haurà de connectar-se al sistema de Sa Ràpita o disposar d’un
tractament propi.
En darrer lloc, cal fer èmfasi en què les despeses relatives al finançament de les noves
infraestructures de sanejament (o l’ampliació de les existents), en cas de ésser necessàries,
corresponen als propietaris afectats per la nova actuació urbanística. Així doncs, segons preveu la
Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, quan el planejament municipal
prevegi la dotació de xarxa de sanejament per a un nucli de població, els habitatges o
establiments situats en aquest nucli estaran obligats a dur a terme les obres corresponents de
connexió de servei al clavegueram en el termini màxim d’un any des que la infraestructura estigui
en funcionament.
c) Residus
Les previsions de generació de residus, contemplant només la producció per a l’ús residencial,
per a la proposta d’ordenació del Pla General és la següent:
Taula 31. Previsions de generació de residus en els nous sectors residencials.
Sectors
Habitatges Habitants Kg residu/dia Tones residu/any
UA - Campos
1446
3470
6384,8
2330,5
SUDO i UA – Sa Ràpita
42
101
185,8
67,8
Total
1488
3571
6570,6
2398,3
Nota: es considera 1,84 kg/hab/dia.

d)

Energia

Els nous sectors generaran una demanda energètica ja sigui en forma de captació des de la xarxa
elèctrica o des de la xarxa de gas natural (pendent d’implantació). El ciutadà és un dels principals
consumidors d’energia, cosa que es manifesta en les activitats quotidianes a casa seva (10% del
consum final d’energia) i en els desplaçaments per mobilitat obligada o no (18% del consum final
d’energia). Les previsions de demanda elèctrica, contemplant només l’increment d’habitants, per
a la proposta d’ordenació del Pla General són les següents:
Taula 32. Consums elèctrics previstos en els nous sectors residencials.

Sectors
UA - Campos
SUDO i UA – Sa Ràpita
Total

Habitatges Habitants KWh/dia MWh/any
1.446

3.470

43.895,5

16.021,9

42

101

1.277,7

466,3

1.488

3.571

45.173,2

16.488,2

Nota: es considera un consum de 12,65 KWh/hab. i dia, segons dades del PAESC de Campos.
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