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1

ANTECEDENTS

1.1

Introducció i antecedents de planejament

El planejament municipal vigent és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana
d’Inca (BOIB Núm. 176 de 27 de novembre de 2012).
Aquesta Revisió de PGOU ha sofert la següent modificació puntual:


Modificació Puntual nº1 (Ap. Def. BOIB 181 de12 de desembre de 2015),
consistent amb un nou accés des de la Ronda Migjorn al carrer Teixidors i que
té com a objecte que 178,50 m²
de la parcel•la cadastral
nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl
industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m² , passin a tenir la
qualificació de sistema viari.

Així mateix l’Ajuntament està tramitant les següents Modificacions puntuals:


Modificació Puntual nº2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de
l’ART Façana d’Inca amb aprovació inicial BOIB nº87 de 9 de juliol de 2016.



Modificació Puntual nº3, consistent en el canvi de qualificació d’una zona
d’eixample a espai lliure públic.

1.2

El Pla de Residus d’Inca

Al mes de març d’aquest mateix any l’Ajuntament va presentar el Pla de Residus
d’Inca seguint les directrius del Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus
Urbans de l’illa de Mallorca (article 5.1. apartat S) per als municipis de més de 5.000
habitants.
Aquest Pla és un document consensuat amb tots els actors socials i econòmics del
municipi, que descriu les actuacions que s’han de dur a terme durant els propers 6
anys i que ha de servir per millorar la política de gestió des residus a curt, mitjà i llarg
termini. El Pla compta amb una sèrie d’actuacions de prevenció que han de
permetre reduir en un 10 % la quantitat de residus produïts al 2020 respecte a l’any
2010 i, també, assolir un 50 % de separació de residus per destinar‐ los a reciclatge.
Per tant, amb l’elaboració i execució d’aquest Pla, la ciutat d’Inca, donarà
compliment als principals objectius de prevenció i reciclatge de residus de la
Directiva Marc de Residus i la Llei de residus.
1.2.1

Els objectius del Pla

Tal i com exposa la memòria del Pla, son els següents:
1. Planificar la gestió del servei municipal de residus amb un objectiu temporal
(any 2022) i una metodologia adequada.
2. Afavorir la reducció i reutilització de residus.
3. Millorar els sistemes de recollida de residus municipals i incrementar la
recollida selectiva.
4. Reduir els costs del servei i aplicar amb major precisió el principi de qui
contamina paga.
5. Millorar la qualitat del servei i incrementar el grau de satisfacció de la
ciutadania.
6. Complir amb la normativa sectorial.
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7. Generar llocs de feina a nivell local.
8. Millorar la imatge pública del municipi.
9. Fomentar la implicació dels sectors econòmics en la correcta gestió dels
residus.
10. Facilitar el procés de comunicació, informació i participació, a fi de
promoure la responsabilització dels ciutadans i els agents econòmics i socials
per aconseguir un municipi més sostenible.

1.3
1.3.1

Dades de la recollida en sòl rústic
Dades generals

Segons les dades aportades per l’Ajuntament la distribució actual de contenidors
per polígon de sòl rústic i nombre d’habitatges que paguen el tribut de recollida de
fems és el següent:
Relació polígons i habitatges que paguen taxa de fems.
POLIGON
HABITATGES
1
127
2
259
3
134
4
60
5
130
6
49
7
219
8
145
9
167
10
266
11
150
12
171
TOTALS
1877
Taula 1.

Dades de contenidors i habitatges per polígon

La distribució per polígons de sòl rústic és segons mostra el següent plànol:
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Imatge 1. Relació de polígons i habitatges que paguen els fems

I la localització dels contenidors a sòl rústic és:

Imatge 2. Localització actual dels contenidors ens sòl rústic

1.3.2

Dades del Pla de Residus

Es presenta a continuació un resum de les dades de la memòria del Pla de Residus
referents al sòl rústic aprovat per l’Ajuntament d’Inca.
Cal esmentar que la dada del nombre d’habitants presa pel Pla de residus (2.229
habitants) es correspon amb el nombre d’habitants censats en sòl rústic, tot i que es
produeix una distorsió enfront la realitat degut als habitatges de segona residència,
lloguers vocacionals, etc., pel que es creu més oportú valorar les dades facilitades
per l’Ajuntament en quant a la quantitat de 1.877 habitatges, el que suposaria un
nombre més elevat d’habitants dels que estan empadronats en sòl rústic i
considerats pel Pla de residus.
A l’apartat 5.3 RECURSOS HUMANS I MATERIALS PER A LA PRESTACIÓ SERVEI del Pla
s’explica que l’empresa encarregada de la prestació del servei de gestió i recollida
de residus del municipi d’Inca és l’empresa LUMSA-FCC.
El contracte data de l’any 2005 i té una duració de vuit anys, prorrogable a dos més,
i l’import del contracte del servei de recollida a l’any 2014 va ser d’1.183.104,31€.
Pel que fa als recursos humans i materials, el personal destinat al servei de residus és
el següent:
Dotació per equip
Dotació Total
Nº EquipsConductor OperariConductor OperariVehicle
2
1
2
2
4 CROSS 18m3

Servei
Sòl Rústic
Taula 2.

Recursos humans i materials (Font: Pla de Residus)

A l’apartat 8.1 INGRESSOS DE LA TAXA DE RESIDUS es detallen els ingressos que obté
l’Ajuntament a partir del cobrament de la taxa de residus (composta per una part
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de recollida i transport fins a les plantes de transferència o tractament, més una altra
part de tractament) en sòl rústic és el següent:
Ús
Núm.
Edificacions sòl rústic
1.623
Edificacions sòl rústic bonificades
167
Hotels i agroturismes (rústics)
1
Locals industrials (rústics)
1
Locals sense activitat •
]rustics•
]
2
Oficines i locals comercials (rústics)
2
Restaurants (rústics)
2
TOTALS
1.798
Taula 3.

Recollida
Tractament
Import
Tarifa Import
Tarifa Total tarifa
75.670,21 € 46,71 128.854,82 € 79,54
126,25
2.010,68 € 12,04 3.425,17 € 20,51
32,55
133,38 € 22,23
226,62 € 37,77
60,00
232,09 € 211,19
397,91 € 358,82
570,01
160,20 € 80,10
272,20 € 136,10
216,20
1.233,86 € 212,14 2.096,40 € 360,45
572,59
2.002,85 € 340,42 3.407,79 € 578,4
918,82
81.443,27 €
138.680,91 €

Ingressos de la taxa de residus (Font: Pla de Residus)

Referent als punts febles del servei que es presenta el l’apartat 10. PUNTS FORTS I
PUNTS FEBLES DEL SERVEI destaca:


La manca informació efectiva a la població que viu o lloga habitatges en sòl
rústic.



Gran quantitat i dispersió dels contenidors de rebuig en sòl rústic.



Impacte paisatgístic i grans distàncies de recollida.

L’apartat 13. DEMOGRAFIA exposa una dada rellevant, que la majoria de la
població es distribueix dins el nucli urbà. No obstant això, s’ha de tenir en compte
l’elevat nombre de persones residents en sòl rústic.

Unitat poblacional Població
Inca
28.422
Disseminat
2.229
Total
30.651
Taula 4.

Habitants per zona (Font: Pla de Residus)

A l’apartat 14.2 HABITANTS PER ZONA confirma que dels 2.229 habitants en sòl rústic
s’estima que produeixen 1.009 Tn de residus per any.
Un cop avaluats els avantatges i inconvenients dels distints sistemes de recollida, el
servei proposat per al municipi és la recollida mitjançant àrees d’aportació vigilades
(AAV) per als habitants en sòl rústic, acompanyada de la retirada de tots els
contenidors ubicats a camins rurals.
Així mateix en l’apartat 18.2 UBICACIÓ DE LES ÀREES D’APORTACIÓ VIGILADES, es
contempla la següent ubicació aproximada de les àrees d’aportació vigilades:
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Imatge 3. Proposta de localització de les àrees(Font: Pla de Residus)

Amb la següent estimació de residus generats:

Taula 5.

Estimació de residus generats en sòl rústic

A l’apartat 20.3 RESUM DE LES ACCIONS PER TIPOLOGIA I PRESSUPOST es contempla
la Creació d'àrees d'aportació vigilades que facilitin el dipòsit de residus domèstics
als residents en sòl rústic i també urbà, amb un pressupost de 495.000 €
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A l’apartat 21.9 SÒL RÚSTIC s’exposa el resum de la reunió amb residents en Sòl
Rústic.
A L’apartat 21.14 RESUM DE LES PROPOSTES es presenta llistat és un resum de les
principals propostes aportades per la ciutadania durant el procés participatiu, on
destaca la retirada dels contenidors de sòl rústic i creació d'àrees d'aportació
vigilades.

1.4

Àmbit territorial

L’àmbit d’actuació de la modificació puntual (en endavant MP) es situa dintre del
terme municipal i concretament al voltant del centre urbà de la ciutat d’Inca.
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2

Els objectius de la modificació

2.1

Objecte de la modificació. Una modificació oportuna i convenient

L’objecte de la modificació és el canvi de classificació de dues parcel·les en sòl
rústic i part d’una parcel.la urbana per poder dur a terme la proposta del Pla de
Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades.
L’oportunitat per afrontar ara la MP prové de les directrius que emanen del Pla de
Residus d’Inca aprovat aquest mateix i que fan èmfasis amb el canvi de sistema de
recollida de residus en sòl rústic, proposant la creació d’unes àrees d’aportació
vigilades amb la conseqüent eliminació de tots els contenidors ubicats a camins
rurals.
La conveniència de la MP ve justificada davant la problemàtica que existeix
actualment amb la recollida de residus en sòl rústic.

2.2

Justificació de la modificació

El mateix pla de Residus aprovat recentment, un cop avaluats la problemàtica de la
dispersió dels contenidors del sòl rústic, que provoca greus problemes en quant a la
seva gestió i control, i alhora avaluats els avantatges i inconvenients dels distints
sistemes de recollida, justifica la necessitat d’implantar una recollida de residus
mitjançant àrees d’aportació vigilades (AAV) per als habitants en sòl rústic,
acompanyada de la retirada de tots els contenidors ubicats a camins rurals.
El mateix Pla de Residus va fer una primera proposta d’ubicació d’aquestes àrees i
és ara, una vegada avaluades les necessitats, la idoneïtat i el territori, quan
l’Ajuntament d’Inca proposa la creació de 5 noves àrees d’aportació de residus.
No totes aquestes àrees estan contemplades en el Pla General d’ordenació Urbana
(en endavant PGOU) vigent que fou aprovat l’any 2012, anterior al Pla de Residus,
aprovat aquest mateix 2016, que és el document que avalua i justifica la necessitat
de creació d’aquestes àrees.
És per aquest motiu que es fa palesa la necessitat de modificar el PGOU en quant al
canvi de classificació de 3 de les 5 parcel.les afectades, per tal d’assignar-lis un ús
adequat que permeti la implantació de les àrees d’aportació de residus.

2.3

Descripció de la solució adoptada

Per tal de canviar el tipus la recollida de residus en sòl rústic l’ajuntament proposa 4
àrees d’aportació vigilades, 2 en sòl urbà i 2 en sòl rústic.
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Imatge 4. Terme municipal d’Inca amb les 4 àrees d’aportació vigilades.

Les zones proposades s’han escollit a partir de la anàlisis de diversos paràmetres per
tal d’afavorir el bon funcionament i l’optimització del sistema de recollida. S’han
escollit zones on cobreixin de la millor forma possible les rutes dels residents al sòl
rústic.
Els criteris que s’han seguit per l’elecció d’aquestes 4 zones és el següent:


Situació en vora una via principal de comunicació cap al nucli



Cobriment de les principals àrees de sòl rústic



Facilitat d’accés



Disponibilitat del sòl



Ús actual del sòl

AREA APORTACIÓ REFERENCIA CADASTRAL

SITUACIÓ

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

QUALIFICACIÓ

CODI

ÀREA 1

07027A002006540000XF

Pol. 2 parc. 654

RÚSTIC

SÒL RÚSTIC GENERAL

SRG

ÀREA 2

07027A012005070000XA

Pol.12 parc. 507

RÚSTIC

SÒL RÚSTIC GENERAL

SRG

ÀREA 3

3577202DD9937N0001UJ Carrer del tomir sn

URBÀ

EQUIPAMENT EPORTIU

ES 1

ÀREA 4

3368807DD9936N0001HM Avinguda dels Reis Catòlics 233 URBÀ

Taula 6.

S.G. DE COMUNICACIONSI INFRAESTRUCTURES
SGCI/IS 12

Proposta de les 4 àrees d’aportació

La capacitat de recollida de cada una d’elles seria la següent:
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Imatge 5. Proposta de distribució de polígons i nombre d’habitatges per àrea d’aportació
AREA APORTACIÓ POLIGON HABITATGES

ÀREA 1

1,2,10

386

ÀREA 2

3,4,5,12

495

ÀREA 3

8,9

462

ÀREA 4

6,7
TOTAL

Taula 7.

534
1877

Proposta de distribució de polígons i nombre d’habitatges per àrea d’aportació

De les 4 àrees d’aportació, i segons el PGOU d’Inca, les àrees 1, 2 i 3 no compleixen
en aquests moments els requisits per poder instal·lar i desenvolupar l’ús d’àrea
d’aportació de residus. És per tant que l’objectiu de la present modificació puntual
és el canvi d’ús de les àrees 1, 2 i 3 per tal de classificar-les com a sistema general
de comunicacions i d’infraestructures, amb la qualificació de instal·lacions i Serveis,
per poder instal·lar-hi les d’àrees d’aportació de residus.
Les d'àrees d'aportació seran vigilades i facilitaran el dipòsit de residus domèstics als
residents en sòl rústic i també urbà. Es dimensionaran per permetre l'aportació de
residus de tots els veïnats residents en sòl rústic. Els veïnats del nucli urbà també en
podran fer ús. Disposaran almanco de contenidors de paper, vidre, envasos,
matèria orgànica i rebuig.
Dins cada una de les àrees d’aportació està previst que s’ubiquin 12 contenidors de
3.000 l. més 2 de 1.000 l. A l’àrea nº 1 s’ubicaran 4 màquines compactadores i es
transferiran els residus de les altres àrees a aquesta, que serà d’una superfície més
gran.
Cada àrea disposarà d’una caseta de vigilància i control d’una superfície de 6 a
9m². La superfície de les àrees depèn de l’emplaçament en quant a geometria i
característiques de l’emplaçament, i essent la nº1 la més gran pel fet d’ubicar les
compactadores. S’ha considerat la capacitat de maniobra en cada un d’elles
mitjançant una entrada i sortida per facilitar la mobilitat, a més de poder executar la
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càrrega i descàrrega alhora per tal de fer compatible el seu ús i que en cap
moment siguin inutilitzables.
És per tant que es considera que la superfície de cada una de les àrees
requalificada és l’adequada a l’ús descrit.
Es presenta una breu descripció de cada una de les parcel·les afectades pel canvi
de classificació:
2.3.1 Àrea d’aportació nº1
Es correspon amb la parcel.la cadastral 07027A002006540000XF.
És una parcel.la en cantonada i de forma allargada de 5.756 m² situada al camí de
Can Boqueta (Pol. 2 parc. 654), enfront de l’autovia Ma-13 i amb connexió directa
amb la carretera Ma-3120 que va a Sencelles.
L’àrea d’afecció de la parcel.la que és objecte del canvi d’ús és de 1.340 m²
coincidint amb la zona est.
2.3.1.1 Descripció de la parcel.la:


Classificació: Sòl rústic



Qualificació: Part és sòl rústic de règim general part àrea de transició
d’Harmonització (AT-H)



Protecció de contaminació i vulnerabilitat d’aqüífer: Vulnerabilitat mitjana



Afectat parcialment per l’àrea de protecció territorial de carreteres (APT)
(veure imatge 6)



Afectat pel pas del tram del Gasoducte Sonalcu de Redexis Gas que discorre
paral·lel l’autovia Ma-13. (PK.23,607)



Propietari: CAIB (pendent de signar Conveni amb l’Ajuntament)



La superfície total a disposar per aquesta àrea d’aportació serà d’uns 600 m²,
la més gran de les ubicades en sòl rústic i en ella s’instalaran les
compactadores de plàstic, paper i vidre per facilitar el transport.

Imatge 6. Estat actual

Imatge 7. Estat actual

2.3.1.2 Paràmetres urbanístics

marès
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El total d’edificacions no donarà lloc a l’ocupació superior al quinze per cent
(15%) de la seva superfície. Al ser l’àrea d’aportació de dimensions reduïdes
aquest percentatge preveu la construcció d’una petita edificació en planta
baixa per al possible control i gestió de l’àrea d’aportació.



L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de quatre metres (4
m), excepte elements ornamentals, i els retranquejos als límits de la parcel.la
de 3 metres.



L'edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim
impacte visual.



Es permetran obres d’infraestructura.



No es preveuen retranquejos de les instal·lacions a mitgeres.



Els usos permesos queden definits a l’article 97 de les normes.

2.3.1.3 Mesures correctores per a la implantació:


Es farà un tancament perimetral de l’àrea d’actuació amb paret de marès
d’1 metre i reixa d’1 metre a sobre.



Es minimitzarà el possible impacte paisatgístic provinent de la instal·lació.



S’impermeabilitzarà l’àrea d’actuació i es farà ús d’un separador de grasses
per tal d’evitar la infiltració al terreny de possibles substàncies contaminants
del subsòl.



Es crearà un aljub de 10m³ per emmagatzemar les aigües sobrants

Imatge 8. Fitxa cadastral de la parcel.la de l’àrea 1

marès
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Imatge 9. Límits de la parcel.la de l’àrea 1 sobre ortofotografia PNOA 2015

Imatge 10. Plànol del Pla General modificat, plànol ordenació del sòl urbà G2, amb la classificació de la parcel.la
com a SSGGCI24/IS

marès
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Imatge 11. Plànol del Pla General, plànol A1M Estructura general i orgànica del territori, modificat amb la
classificació de la parcel.la com a SSGGCI24/IS

marès
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2.3.2 Àrea d’aportació nº2
Es correspon amb la parcel.la cadastral 07027A012005070000XA
És una parcel.la en cantonada i de forma triangular de 667 m² situada entre
carretera Vella de Sineu i el vial de servei del pont que passa per davall les vies del
tren(Pol.12 parc. 507), amb connexió directa amb la carretera Ma-3240 que va a
Sineu.
2.3.2.1 Descripció de la parcel.la:


Classificació: Sòl rústic



Qualificació: Part és sòl rústic de règim general part àrea de transició
d’Harmonització (AT-H)



Protecció de contaminació i vulnerabilitat d’aqüífer: Vulnerabilitat mitjana



Afectat parcialment per l’àrea de protecció del sistema ferroviari del tren
Inca-Manacor.



Propietari: Particular, pendent d’expropiar.

Imatge 12. Estat actual

Imatge 13. Estat actual

2.3.2.2 Paràmetres urbanístics


El total d’edificacions no donarà lloc a l’ocupació superior al quinze per cent
(15%) de la seva superfície. Al ser l’àrea d’aportació de dimensions reduïdes
aquest percentatge preveu la construcció d’una petita edificació en planta
baixa per al possible control i gestió de l’àrea d’aportació.



L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de quatre metres (4
m), excepte elements ornamentals, i els retranquejos als límits de la parcel.la
de 3 metres.



L'edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el mínim
impacte visual.



Es permetran obres d’infraestructura.



No es preveuen retranquejos de les instal·lacions a mitgeres.



Els usos permesos queden definits a l’article 97 de les normes.

2.3.2.3 Mesures correctores per a la implantació:

marès
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Es farà un tancament perimetral de l’àrea d’actuació.



Es minimitzarà el possible impacte paisatgístic provinent de la instal·lació.



S’impermeabilitzarà l’àrea d’actuació i es farà ús d’un separador de grasses
per tal d’evitar la infiltració al terreny de possibles substàncies contaminants
del subsòl.



Existeixen a la parcel.la dos pins canaris (Pinus canariensis) que es
conservaran juntament amb una petita zona verda que es crearà al seu
voltant.



Es crearà un aljub de 10m³ per emmagatzemar les aigües sobrants

Imatge 14. Fitxa cadastral de la parcel.la de l’àrea 2
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Imatge 15. Límits de la parcel.la de l’àrea 2 sobre ortofotografia PNOA 2015

Imatge 16. Plànol del Pla General modificat, plànol ordenació del sòl urbà F3, amb la classificació de la parcel.la
com a SSGGCI25/IS
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Imatge 17. Plànol del Pla General modificat, plànol A1M Estructura general i orgànica del territori, amb la
classificació de la parcel.la com a SGCI/IS nº25
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2.3.3 Àrea d’aportació nº3
Es correspon amb la parcel.la cadastral 3577202DD9937N0001UJ
És una parcel.la de forma allargada de 36.355 m² situada entre el carrer PalmaAlcúdia , carrer Maó, carrer Alcúdia i carrer del Tomir, amb connexió directa amb la
carretera
Ma-13A que va a Alcúdia. Aquesta parcel.la es correspon amb
l’equipament esportiu del Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas de la qual sen
selecciona una superfície de 245 m² per canviar de Classificació.
Aquesta parcel.la es veu afectada parcialment pel canvi de classificació. La zona
afectada pel canvi d’ús és de 245 m² i dóna directament al carrer Tomir.
S’ha redactat un informe informe favorable de l'àrea d'esports de l’Ajuntament
d’Inca avalant la ubicació d’aquesta àrea dintre de l’actual recinte esportiu.
Descripció de la parcel.la:


Classificació: Sòl urbà



Qualificació: Equipament (ES 1)



Protecció de contaminació i vulnerabilitat d’aqüífer: Restricció moderada
(afectat pel radi de 1000 metres dels pous) i vulnerabilitat mitjana



Propietari: Ajuntament d’Inca

Imatge 18. Estat actual

Imatge 19. Estat actual

Mesures correctores per a la implantació:


Es farà un tancament perimetral de l’àrea d’actuació amb paret de bloc de
formigó aterracat i pintat



Es minimitzarà el possible impacte paisatgístic provinent de la instal·lació.



S’impermeabilitzarà l’àrea d’actuació i es farà ús d’un separador de grasses
per tal d’evitar la infiltració al terreny de possibles substàncies contaminants
del subsòl.



Les aigües sobrants es connectaran al clavegueram existent. Aquesta
parcel.la disposa de tots els serveis urbanístics.

marès
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Imatge 20. Fitxa cadastral de la parcel.la de l’àrea 3

Imatge 21. Límits de la parcel.la de l’àrea 2 sobre ortofotografia PNOA 2015
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Imatge 22. Plànol del Pla General modificat, plànol ordenació del sòl urbà B3, amb la classificació de la parcel.la
com a SSGGCI/IS19

Imatge 23. Plànol del Pla General modificat, plànol A1M Estructura general i orgànica del territori, on apareix
l’afectació per pous protecció de contaminació i vulnerabilitat d'aqüífer, afectat per radi de 1000 m.
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3

Abast i contingut del pla proposat i de les seves alternatives
raonables, tècnicament i ambientalment viables.

3.1

Abast de la modificació

L’objecte de la modificació és el canvi de classificació de dues parcel·les en sòl
rústic i part d’una parcel.la urbana per poder dur a terme la proposta del Pla de
Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades.

3.2

Alternatives viables estudiades

Es tracta d'una modificació especialment concreta que obeeix a unes necessitats
molt clares.
Les possibles alternatives a analitzar serien les següents:





3.3
3.3.1

ALTERNATIVA 1: Mantenir l’actual qualificació del PGOU i seguir amb la
recollida de residus mitjançant contenidors
ALTERNATIVA 2: Realitzar la modificació del PGOU canviant l’ús de les
parcel·les afectades per tal de poder fer la recollida de residus mitjançant
àrees d’aportació vigilades. La situació de les parcel.les es localitza al voltant
del nucli urbà i amb bona connexió amb vies de comunicació principal.
ALTERNATIVA 3: Realitzar la modificació del PGOU canviant l’ús de les
parcel·les afectades per tal de poder fer la recollida de residus mitjançant
àrees d’aportació vigilades. La situació de les parcel.les es localitza al voltant
del límit del terme municipal.

Anàlisis de les alternatives
Efectes de la alternativa 1

No realització de modificació del PGOU
No dur a terme la modificació del PGOU suposaria continuar amb el sistema actual
de recollida de residus mitjançant contenidors distribuïts pel sòl rústic, incomplint així
l’actual proposta del Pla de Residus de la ciutat d’Inca i continuant amb la
problemàtica actual.
3.3.2

Efectes de la alternativa 2

Realitzar la modificació del PGOU
La proposta que presentam suposa canviar la classificació de dues parcel·les en sòl
rústic i part d’una parcel.la urbana per poder dur a terme la proposta del Pla de
Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades
situades al voltant del nucli urbà i amb bona connexió amb vies de comunicació
principal.
L’oportunitat per afrontar ara la MP prové de les directrius que emanen del Pla de
Residus d’Inca aprovat aquest mateix i que fan èmfasis amb el canvi de sistema de
recollida de residus en sòl rústic, proposant la creació d’unes àrees d’aportació
vigilades amb la conseqüent eliminació de tots els contenidors ubicats a camins
rurals.
La conveniència de la MP ve justificada davant la problemàtica que existeix
actualment amb la recollida de residus en sòl rústic.
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El fet d’estar situades al voltant de la corona del nucli urbà i amb bona connexió
amb vies de comunicació principal fa que sigui una solució idònia des del punt de
vista d’optimització de la mobilitat generada, doncs s’ha de tenir en compte que els
habitants en sòl rústic fan majorment el trajecte cap al nucli urbà i a més aquestes
àrees d’aportació poden ser usades també pels habitants del nucli on hi resideixen
la major part dels habitants del municipi.
El Pla de Residus d’Inca aprovat va indicar aquestes zones escollides com les més
idònies per la ubicació de les àrees d’aportació vigilades.
3.3.3

Efectes de la alternativa 3

Realitzar la modificació del PGOU
La proposta que presentam suposa canviar la classificació de dues parcel·les en sòl
rústic i part d’una parcel.la urbana per poder dur a terme la proposta del Pla de
Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees d’aportació de residus vigilades
situades al voltant del límit del terme municipal.
La proposta de situar les àrees al voltant del perímetre del terme municipal fa que
empitjori la mobilitat generada doncs s’ha de tenir en compte que els habitants en
sòl rústic fan majorment el trajecte cap al nucli urbà i a més aquestes àrees
d’aportació queden allunyades del nucli urbà on hi resideixen la major part dels
habitants del municipi.
3.3.4

Conclusió de les alternatives

Se selecciona l'alternativa 2 perquè és la més idònia en quant a la mobilitat
generada per l’ús que se’n dóna a les àrees d’aportació, a més es dóna
compliment al Pla de Residus d’Inca tenint en compte les zones indicades que va
proposar aquest Pla.
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Desenvolupament previsible del pla o programa.

És d’aplicació la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes
Balears. Segons s’indica en l’article 10. Tràmits, documentació i terminis de
l’avaluació ambiental estratègica ordinària, l’avaluació ambiental estratègica
simplificada i la modificació de la declaració ambiental estratègica, l’avaluació
ambiental estratègica ordinària, l’avaluació ambiental estratègica simplificada, la
modificació de la declaració ambiental estratègica 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.
És per tant que la tramitació de la modificació puntual del PGOU seguirà el
procediment descrit en els articles 29 a 32 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre,
d'avaluació ambiental, en la qual es regula l'Avaluació Ambiental Estratègica
simplificada de plans i programes.
Això és així a causa de que en relació a l'article 6 de l'esmentada llei es tracta d'una
modificació menor d'un pla. Per tant, serà l’Ajuntament d’Inca el que remeti com a
promotor la documentació a l'òrgan ambiental competent, que o bé resoldrà la
seva inadmissió a tràmit o bé consultar a les administracions públiques afectades
per continuar amb la seva tramitació segons el procediment establert.
Finalment, ha de resoldre que el pla té efectes significatius o no, determinant la seva
submissió al procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària en el primer
cas o si no, que sembla el més lògic donat l'abast de la modificació projectada,
que el pla o programa no té efectes significatius sobre el medi ambient, a través de
l'emissió del corresponent informe ambiental estratègic.
L'informe ambiental estratègic, un cop formulat, es remetrà per l'òrgan ambiental
per a la seva publicació en el termini de quinze dies hàbils al BOIB, sense perjudici
de la seva publicació a la seu electrònica de l'òrgan ambiental.
Finalment una vegada aprovat definitivament la Modificació del PGOU, en el
termini de quinze dies des de la mateixa, l'òrgan substantiu remetrà per a la seva
publicació al BOIB la següent documentació:


La resolució per la qual s'adopta o aprova el pla o programa aprovat, i una
referència a l'adreça electrònica en què l'òrgan substantiu posarà a
disposició del públic el contingut íntegre de el pla o programa.



Una referència al BOIB en què s'ha publicat l'informe ambiental estratègic.

Paral·lelament al tràmit ambiental es procedirà a la tramitació de la modificació del
PGOU segons estableix la LOUS - Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
(BOIB de 29.03.14).
En el document per a aprovació definitiva de la Modificació del PGOU es recolliran
les recomanacions i/o qüestions recollides en l'Informe Ambiental Estratègic.
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Caracterització de la situació del medi ambient abans del
desenvolupament del pla o programa en l’àmbit territorial
afectat.

La situació ambiental actual de la zona es pot definir el l’àrea 1 i 2 com típica del sòl
rústic comú. L’àrea 3, per contra està englobada dins la zona urbana.
Es tracta per tant d'una zona agrícola en les àrees 1 i 2 i antròpica de caràcter
residencial en l’àrea 3.
Per caracteritzar ambientalment la zona d'actuació es procedeix a definir de forma
molt resumida l'entorn proper a aquest:

5.1

Atmosfera

A les àrees 1,2 i 3: No es disposa de dades de qualitat d'aire en l'entorn immediat
depenent la qualitat de l'aire de diversos factors (fonts d'emissió, condicions de
dispersió etc.). En aquest cas donada la presència propera d'infraestructures viàries
que suporten un tràfic mitjà es considera que la qualitat de l'aire és MITJANA.

5.2

Geologia i Geomorfologia

A les àrees 1,2 i 3: Per a la descripció geològica de l'emplaçament, s'han consultat
el full nº 671 del Mapa Geològic d'Espanya (E 1: 50.000)
El material geològic original pertany al període quaternari i són argiles.

5.3

Edafologia

A les àrees 1 i 2: l’àmbit és rural i es pot parlar de l'existència d'un sòl natural.
A l’àrea 3: L'àmbit es troba urbanitzat i per tant es va eliminar tota la capa
superficial edàfica pel que no podem parlar de l'existència d'un sòl natural.

5.4

Usos del sòl

A les àrees 1 i 2: Es troben usos rurals encara que sense explotació agrícola
A l’àrea 3: Es troben usos urbans

5.5

Hidrografia

A les àrees 1,2 i 3: Pel que fa a l’escorrentia superficial, no es troba cap zona de risc
d’inundació dels que estan traçats a l’Atles de Delimitació Geomorfològica de
Xarxes de Drenatge i Planes d’Inundació de les Illes Balears, elaborat per la Direcció
General de Recursos Hídrics.

5.6

Vegetació i Fauna

A les àrees 1,2 i 3: No s’ha identificat a l’àmbit de la modificació cap hàbitat
prioritari dels inclosos a la Directiva 92/43/CEE.
Respecte a la flora i la fauna que pot ser present a l’àmbit, s’ha consultat el Bioatles
de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, sense trobar-hi cap espècie
d’especial interès.

5.7

Paisatge

A les àrees 1 i 2: El paisatge predominant és rústic tot i que sense explotació agrària.
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A l’àrea 3: En l'actualitat, el paisatge dominant és antròpic tant per la superfície
urbana, de manera que la qualitat a nivell paisatgístic és BAIXA.

5.8

Espais Naturals i hàbitat

A les àrees 1,2 i 3: No s'ha identificat cap hàbitat proper ni Espai Natural protegit
susceptible de ser afectat per la modificació puntual projectada.

5.9

Patrimoni Cultural i etnogràfic

A les àrees 1,2 i 3: no es troben afectats per la modificació puntual cap element
d’interès patrimonial.
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Efectes ambientals previsibles i la seva quantificació.

A les àrees 1 i 2: Al ser zones rurals no disposen de serveis urbans.
A l’àrea 3: Atès que l’àmbit ja es troba urbanitzat es disposa de tots els serveis
urbans necessaris previstos en el PGOU:


Xarxa d'abastament d'aigua potable,



Xarxa de sanejament d'aigües residuals



Xarxa de sanejament d'aigües pluvials



Xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió



Xarxa d'enllumenat



Xarxa de telecomunicacions.

Els probables efectes significatius (secundaris, acumulatius, sinèrgics, a curt o a llarg
termini, permanents i temporals, positius i negatius, etc.) sobre els diferents
components ambientals locals i els recursos naturals en general es descriuen en
aquest apartat. A continuació i de forma esquemàtica s’identifiquen els possibles
impactes derivats del projecte atenent a la següent taula d’avaluació i
caracterització:
Compatible
Avaluació de l'impacte

Moderat
Sever
Crític
Efecte mínim o notable
Positiu o negatiu
Directe o indirecte
Simple, acumulatiu o sinèrgic

Caracterització de
l'impacte

A curt, mitjà o llarg termini
Temporal o permanent
Reversible o irreversible
Recuperable o irrecuperable
Periòdic o irregular
Continu o discontinu

A continuació, s’identifiquen els impactes i es caracteritzen per àrea segons
l’anterior taula:
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A l’ àrea 1:
CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES
DESCRIPCIÓ IMPACTE
AVALUACIÓ
CARACTERITZACIÓ
Climatologia: Impacte inexistent Atmosfera: Efecte
No es detecten canvis a la
Climatologia i
mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a llarg termini,
meteorologia o la
Compatible
atmosfera
permanent, reversible, recuperable, irregular i
climatologia local
discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Impactes derivats del pas de
Geologia
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
la gent i freqüentació
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
No es detecten canvis
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
superficial
recuperable, irregular i discontinu
No es detecten canvis en els
aqüífers. No s’afecta la
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
infiltració de
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
subterrània
l’aigua de pluja (dipòsit
recuperable, irregular i discontinu
estanc)
Efecte mínim, negatiu, directe,
Paisatge
No es detecten canvis
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
recuperable, periòdic i discontinu.
Efecte mínim,negatiu, directe,
Usos del sòl
Canvi a zona pavimentada Compatible
simple, a llarg termini, reversible,
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Soroll
Manteniment del soroll
Compatible
simple, a curt termini, temporal,
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim,negatiu, directe,
Pavimentació de la superfície
Vegetació
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
afectada
recuperable, discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
No hi ha afectacions notables
simple, a llarg termini, temporal,
Fauna
Compatible
a la fauna
reversible, recuperable, irregular i
discontinu
No hi ha afectacions notables
Efecte mínim, negatiu, directe,
Espais naturals
als hàbitats i a les zones
Compatible
simple, a llarg termini, temporal,
protegits
d’interès especial
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, positiu, directe,
És crea una àrea d'aportació
Residus
Compatible
simple, a mitjà termini, permanent,
de residus
reversible, recuperable, periòdic i discontinu
Efecte notable, positiu, directe,
Aspectes
Millora de la gestió de
Compatible
acumulatiu, mitjà i llarg termini,
socioeconòmics
residus.
reversible, recuperable, permanent, continu
Patrimoni històric i No hi ha afectació directa del
Compatible
Impacte positiu
cultural
patrimoni històric i cultural.

VECTOR AMBIENTAL
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A l’ àrea 2:
CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES
DESCRIPCIÓ IMPACTE
AVALUACIÓ
CARACTERITZACIÓ
Climatologia: Impacte inexistent Atmosfera: Efecte
No es detecten canvis a la
Climatologia i
mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a llarg termini,
meteorologia o la
Compatible
atmosfera
permanent, reversible, recuperable, irregular i
climatologia local
discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Impactes derivats del pas de
Geologia
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
la gent i freqüentació
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
No es detecten canvis
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
superficial
recuperable, irregular i discontinu
No es detecten canvis en els
aqüífers. No s’afecta la
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
infiltració de
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
subterrània
l’aigua de pluja (dipòsit
recuperable, irregular i discontinu
estanc)
No es detecten canvis. Es
Efecte mínim, negatiu, directe,
mantenen els 2 pins canaris
Paisatge
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
existents i es crea petita zona
recuperable, periòdic i discontinu.
verda
Efecte mínim,negatiu, directe,
Usos del sòl
Canvi a zona pavimentada
Compatible
simple, a llarg termini, reversible,
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Soroll
Manteniment del soroll
Compatible
simple, a curt termini, temporal,
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim,negatiu, directe,
Pavimentació de la superfície
Vegetació
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
afectada
recuperable, discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
No hi ha afectacions notables
simple, a llarg termini, temporal,
Fauna
Compatible
a la fauna
reversible, recuperable, irregular i
discontinu
No hi ha afectacions notables
Efecte mínim, negatiu, directe,
Espais naturals
als hàbitats i a les zones
Compatible
simple, a llarg termini, temporal,
protegits
d’interès especial
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, positiu, directe,
És crea una àrea d'aportacióde
Residus
Compatible
simple, a mitjà termini, permanent,
residus
reversible, recuperable, periòdic i discontinu
Efecte notable, positiu, directe,
Aspectes
Millora de la gestió de
Compatible
acumulatiu, mitjà i llarg termini,
socioeconòmics
residus.
reversible, recuperable, permanent, continu
Patrimoni històric No hi ha afectació directa del
Compatible
Impacte positiu
i cultural
patrimoni històric i cultural.

VECTOR AMBIENTAL
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A l’ àrea 3:
CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES
DESCRIPCIÓ IMPACTE
AVALUACIÓ
CARACTERITZACIÓ
Climatologia: Impacte inexistent Atmosfera: Efecte
No es detecten canvis a la
Climatologia i
mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a llarg termini,
meteorologia o la
Compatible
atmosfera
permanent, reversible, recuperable, irregular i
climatologia local
discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Impactes derivats del pas de
Geologia
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
la gent i freqüentació
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
No es detecten canvis
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
superficial
recuperable, irregular i discontinu
No es detecten canvis en els
aqüífers. No s’afecta la
Efecte mínim, negatiu, directe,
Hidrologia
infiltració de
Compatible
simple, a llarg termini, permanent, reversible,
subterrània
l’aigua de pluja (dipòsit
recuperable, irregular i discontinu
estanc)
No es detecten canvis. Es
Efecte mínim, negatiu, directe,
mantenen els 2 pins canaris
Paisatge
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
existents i es crea petita zona
recuperable, periòdic i discontinu.
verda
Efecte mínim,negatiu, directe,
Usos del sòl
Canvi a zona pavimentada
Compatible
simple, a llarg termini, reversible,
recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
Soroll
Manteniment del soroll
Compatible
simple, a curt termini, temporal,
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim,negatiu, directe,
Pavimentació de la superfície
Vegetació
Compatible
simple, a curt termini, reversible,
afectada
recuperable, discontinu
Efecte mínim, negatiu, directe,
No hi ha afectacions notables
simple, a llarg termini, temporal,
Fauna
Compatible
a la fauna
reversible, recuperable, irregular i
discontinu
No hi ha afectacions notables
Efecte mínim, negatiu, directe,
Espais naturals
als hàbitats i a les zones
Compatible
simple, a llarg termini, temporal,
protegits
d’interès especial
reversible, recuperable, irregular i discontinu
Efecte mínim, positiu, directe,
És crea una àrea d'aportacióde
Residus
Compatible
simple, a mitjà termini, permanent,
residus
reversible, recuperable, periòdic i discontinu
Efecte notable, positiu, directe,
Aspectes
Millora de la gestió de
Compatible
acumulatiu, mitjà i llarg termini,
socioeconòmics
residus.
reversible, recuperable, permanent, continu
Patrimoni històric No hi ha afectació directa del
Compatible
Impacte positiu
i cultural
patrimoni històric i cultural.

VECTOR AMBIENTAL
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Efectes previsibles
concurrents

sobre

els

plans

sectorials

i

territorials

La modificació proposada compleix amb la legislació vigent, tant estatal com
autonòmica i amb els instruments de planejament territorial i sectorial.
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Motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental
estratègica simplificada

La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears en el seu
Article 9. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb
l’article 3.5 de la Directiva 2001/42/CE:, considera que no tenen efectes significatius
en el medi ambient, i per tant no se subjecten als procediments d’avaluació
ambiental estratègica les modificacions de plans territorials o urbanístics que tenguin
com a objecte exclusiu alguna o algunes de les finalitats expressades entre les quals
no es troba el supòsit de la present modificació puntual.
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Resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes

Es tracta d'una modificació especialment concreta que obeeix a unes necessitats i
coherència molt clares i que se cenyeix exclusivament en el canvi de classificació
de dues parcel·les en sòl rústic i part d’una parcel.la urbana per poder dur a terme
la proposta del Pla de Residus d’Inca en quant a la creació d’unes àrees
d’aportació de residus vigilades.
Les alternatives son dues, no fer la MP i seguir amb l’actual sistema de recollida de
residus amb la problemàtica que comporta, o fer la modificació puntual i tal i com
encomana el Pla de Residus crear unes àrees d’aportació de residus.
L’oportunitat per afrontar ara la MP prové de les directrius que emanen del Pla de
Residus d’Inca aprovat aquest mateix i que fan èmfasis amb el canvi de sistema de
recollida de residus en sòl rústic, proposant la creació d’unes àrees d’aportació
vigilades amb la conseqüent eliminació de tots els contenidors ubicats a camins
rurals.
La conveniència de la MP ve justificada davant la problemàtica que existeix
actualment amb la recollida de residus en sòl rústic.
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Mesures previstes per a prevenir, reduir i, en la mesura que sigui
possible, corregir qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi
ambient de l’aplicació del pla o programa, prenent en
consideració el canvi climàtic

En primera instància:


Àrea 1: es procedirà signar un conveni entre la CAIB i l’Ajuntament per tal
d’obtenir el terreny



Àrea 2: es procedirà a l’expropiació de la parcel.la.



Àrea 3: aquesta parcel.la ja és de l’ajuntament.

Tot seguit, es passarà a redactar el projecte d’execució de cada una de les 3 àrees
d’aportació, juntament amb l’àrea nº4 que no és àmbit d’aquesta modificació
puntual pel fet que ja permet l’ús. Els projectes i la seva execució compliran els
següents requisits:


Es pavimentarà les superfícies amb una solera de formigó, s’impermeabilitzarà
el terra i s’instal·larà un separador de grasses per tal d’evitar la infiltració al
terreny de possibles substàncies contaminants del subsòl.



A les àrees 1 i 2 es crearà un aljub estanc de 10m³ per emmagatzemar les
aigües sobrants i es buidarà periòdicament.



A l’àrea 3 les aigües sobrants es connectaran al clavegueram existent.



Es senyalitzaran les àrees amb la senyalítica adequada segons l’Ajuntament.



Es procedirà al tancament de cada àrea amb una paret de bloc de formigó
aterracat d’una altura de 1.20m. acabat amb un tancament de reixa a la
part superior fins a l’alça de de 2m.



Es farà ús de vegetació en els perímetres de cada àrea per tal de minimitzar
el possible impacte paisatgístic.



S’instal·larà un control d’accés mitjançant targeta magnètica i existirà
videovigilància.



Durant el transcurs de les obres es donarà compliment al PDS de Residus.



El manteniment de les àrees correrà a càrrec de l’empresa adjudicatària de
la recollida de residus.

Per acabar es procedirà a executar l’obra prenent especial cura amb la gestió de
residus, el control de la impermeabilització del terra i evacuació de les aigües, i la
plantació de vegetació per tal de minimitzar el possible impacte paisatgístic.
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Descripció de les mesures previstes per al seguiment ambiental
del pla

A la llei 21/2013 en el seu article 51 s'indica que "el promotor remetrà a l'òrgan
substantiu, en els termes establerts en la declaració ambiental estratègica o en
l'informe ambiental estratègic, un informe de seguiment sobre el compliment de la
declaració ambiental estratègica o l'informe ambiental estratègic ".
També indica la necessitat el mateix article de realitzar un informe de seguiment
que "inclourà una llista de comprovació de les mesures previstes en el programa de
vigilància ambiental. El programa de vigilància ambiental i el llistat de comprovació
es faran públics a la seu electrònica de l'òrgan substantiu "
Aquest serà el sistema que ha de garantir el compliment de les indicacions i mesures
correctores establertes. A la taula següent es resumeix la metodologia i mitjans
materials per a dur a terme les mesures de control descrites anteriorment:
ACCIONS DE CONTROL
Verificar la incorporació de mesures
preventives de riscos ambientals

METODOLOGIA
Inspeccions visuals i control
documental dels certificats de les
instal·lacions de protecció contra
incendis.

MITJANS MATERIALS

ABAST

PERIODICITAT

Document o fitxa a formalitzar

En tot l’àmbit

Durant el projecte

Control de la senyalització i condicions
d’ús

inspecció visual

Senyalització

En tot l’àmbit

Durant l'obra

Control de les espècies vegetals
invasores

inspecció visual

Bibliografia i inventaris

En tot l’àmbit

Trimestral

Verificar la formació ambiental dels
treballadors

entrevistes personals

Fitxes de formació

En tot l’àmbit

Anual

Verificar la gestió correcta dels residus

inspecció visual, revisant el
contingut dels contenidors i fent
control documental

Fulls de seguiment de la gestió dels
residus

En tot l’àmbit

Durant l'obra

Document o fitxa a formalitzar

En tot l’àmbit

Anual

Control de les mesures de protecció de
la vegetació:
inspecció visual i control documental
vegetació correcta i manteniment
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Resum de caràcter no tècnic de la informació facilitada en virtut
dels epígrafs precedents

Aquesta modificació puntual del PGOU d’Inca dóna compliment a la proposta del
Pla de Residus d’Inca sobre la creació de d’àrees d’aportació de residus vigilades
eliminant la dispersió dels contenidors en sòl rústic i la problemàtica que això
comporta.
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