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1. Introducció
L’Inventari de Bens de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí tracta d’un projecte iniciat
per part de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a data de l’1 de novembre de 2014.
La finalitat del projecte corresponent a l’Inventari de Bens Immobles de l’Ajuntament de
Santa Maria del Camí és exposar i aprovar un document que de forma homogènia permeti
disposar d’un llistat pràctic i detallat d’aquells elements de titularitat municipal. A la vegada
aquest document es planteja com a instrument jurídic alhora d’acreditar la titularitat dels
elements inventariats i integrar aquests elements dins l’àrea d’intervenció i tresoreria de
l’Ajuntament, consolidant-se com a un instrument efectiu pels tècnics municipals i la ciutadania.
Per tant constitueix una eina transversal la qual es posa al servei polític i tècnic alhora
de tenir en compte el valor del patrimoni municipal i donar una visió actualitzada i integral dels
bens de la corporació local.

2. Metodologia i fonts d’informació
La elaboració d’aquest inventari ha consistit en la elaboració d’una base de dades on
de forma detallada es conté informació dels bens immobles, equipaments, espais públics,
camins públics i d’altres elements de titularitat municipal, amb la particularitat que en aquest
cas també s’hi ha afegit els vehicles i les escultures existents a la via pública.
Aquesta base de dades està vinculada a una relació de fitxes, les quals de manera
descriptiva permeten obtenir la localització, informació jurídica i característiques de cada
element inventariat.
La elaboració d’aquest projecte ha comptat amb l’ús de fonts d’informació oficials a
partir de la Direcció General de Cadastre de la Secretaria de l’Estat d’Hisenda, el padró de
bens immobles i de rústica de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’Enquesta
d’Infraestructures i Equipaments del Consorci d’Informàtica del Consell de Mallorca i l’inventari
de Camins Públics publicat al BOIB nº173 del 17 de desembre de 2013.
Altres fonts d’informació han estat les corresponents a l’àrea d’urbanisme, l’àrea de
secretaria i l’àrea d’intervenció de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. Especial esment es fa
a l’aportació de documentació com escriptures, actes de donació i notes registrals, a partir de
les quals ha permès remetre i expressar de forma detallada a l’inventari la informació de
caràcter jurídic.
Per altra banda també s’ha disposat de la col·laboració activa per part dels membres
polítics i tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí.
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3. Marc jurídic d’aplicació
El marc jurídic a partir del qual es regeix la elaboració de l’inventari de bens municipal
és a partir de la següent legislació aplicable:
-

Articles 17 i 36 de Real Decret 172/1986, de 13 de juny pel que s’aprova el
Reglament de Bens de les Entitats Locals.

-

L’article 86 del Real Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de
Règim Local.

A l’àmbit d’aplicació jurídica del propi inventari s’ha remès a registres notarials,
escriptures públiques, convenis de cessió i us, altres catàlegs aprovats i d’altres documents
que permeten acreditar-ne la propietat de la corporació local des del punt de vista jurídic .

4. Descripció metodològica
A continuació es descriu la metodologia seguida alhora d’inventariar sistemàticament
els elements immobles detectats els quals son propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del
Camí.
Aquesta tasca s’ha realitzat tenint present la diversitat d’elements, la importància i la
singularitat de cada un d’ells. Un dels objectius també ha estat la necessitat de disposar d’un
document amb un format homogeni que exposi el conjunt d’elements de propietat municipal
existents al terme municipal de Santa Maria del Camí
La Relació de bens inventariats conté els següents elements:
-

Infrastructures: sanejament, proveïment d’aigua potable i d’aportació de residus

-

Bens Immobles

-

Equipaments, esportius, socials i educatius

-

Places públiques

-

Carrers

-

Solars patrimoni de l’Ajuntament

-

Camins públics

-

Definicions territorials administratives, les quals fa referencia els quarters i
urbanitzacions.

-

Elements patrimonials de valor històric

-

Vehicles: cotxes, motos i altres

-

Escultures existents a la via pública.
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La nomenclatura és la següent:
INF: Infrastructures
BI: Bens immobles
EQ: Equipaments
PL: Places públiques
CR: Carrers
AV: Avinguda
SO: Solars Patrimoni de l’Ajuntament
CA: Camins públics
QUA: Quarters
POL: Polígons
URB: Urbanitzacions.
PA: Elements patrimonials de valor històric i escultures existents a la via pública
AUT: Vehicles, cotxes, motos i altres
Lectura de les fitxes:

Numeració correlativa

___ - ____ - 2014

Any d’inici de
l’inventari

Tipus de nomenclatura

La lectura de les fitxes planteja una relació de bens inventariats de forma concisa,
didàctica i organitzada, exposant el conjunt del patrimoni immoble així com l’existent a la via
pública i l’automobilístic.
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6. Resum base de dades
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CÒDIG INVENTARI

CATEGORIA

US

001-BI-2014

BE IMMOBLE

AJUNTAMENT

002-EQ-2014

EQUIPAMENT

POLIESPORTIU

003-EQ-2014

EQUIPAMENT

SOLAR FUTUR IES

004-BI-2014

BE IMMOBLE

CASES DES MESTRES

005-BI-2014

BE IMMOBLE

MAGATZEM BRIGADA

006-BI-2014

BE IMMOBLE

RESIDENCIA CAS METGE REI

007-BI-2014

BE IMMOBLE

BIBLIOTECA MUNICIPAL

008-BI-2014

BE IMMOBLE

ECOMUSEU CA S'APOTECARI

009-BI-2014

BE IMMOBLE

LOCAL PERSONES MAJORS

010-BI-2014

BE IMMOBLE

POLICIA LOCAL

011-BI-2014

BE IMMOBLE

SERVEIS SOCIALS

012-BI-2014

BE IMMOBLE

CENTRE SANITARI

013-BI-2014

BE IMMOBLE

CEMENTERI SANTA MARIA

014-BI-2014

BE IMMOBLE

CASAL DE JOVES

015-EQ-2014

BE IMMOBLE

ESCOLETA ES PI GROS

016-EQ-2014

BE IMMOBLE

CASES DE SON LLAÜT

017-EQ-2014

BE IMMOBLE

IES SANTA MARIA

018-BI-2014

BE IMMOBLE

CEIP MELCIOR ROSSELLO

019-BI-2014

BE IMMOBLE

PAVELLO MUNICIPAL

020-BI-2014

BE IMMOBLE

BANYS PÚBLICS

021-BI-2014

BE IMMOBLE

CAN RAFEL

022-PA-2014

PATRIMONI

POU CAN CERDO

023-PA-2014

PATRIMONI

POU SA SINIA

024-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

025-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

026-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

027-SO-2014

SOLAR

URBANITZACIÓ CAN BORREO Nº37

028-SO-2014

SOLAR

URBANITZACIÓ CAN BORREO Nº39

029-SO-2014

SOLAR

CL BERNAT DE SANTA EUGENIA Nº5B 0

030-SO-2014

SOLAR

CL BERNAT DE SANTA EUGENIA Nº5C 0

031-SO-2014

SOLAR

PL SON LLAUT 74

032-SO-2014

SOLAR

PL SON LLAUT 72

033-SO-2014

SOLAR

SES ROTES

034-SO-2014

SOLAR

SES ROTES
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035-SO-2014

SOLAR

TANCA CREUER

036-SO-2014

SOLAR

PARKING ENTRADA AUTOPISTA

037-CR-2014

CARRER

ALCALDE GABRIEL MESQUIDA

038-CR-2014

CARRER

ANDRIA

039-CR-2014

CARRER

ANTONI GELABERT

040-CR-2014

CARRER

ANTONI MARIA ALCOVER

041-CR-2014

CARRER

ANTONI MAURA

042-CR-2014

CARRER

ARQ.GUILLEM FORTEZA

043-CR-2014

CARRER

BALANGUERA

044-CR-2014

CARRER

BARONIA DE TERRADES

045-CR-2014

CARRER

BARTOLOME PASCUAL

046-CR-2014

CARRER

BASILICA

047-CR-2014

CARRER

BATLE ANDREU BESTARD

048-CR-2014

CARRER

BATLE BARTOMEU SIMONET

049-CR-2014

CARRER

BATLE GABRIEL BIBILONI

050-CR-2014

CARRER

BATLE JOSEP CANYELLES

051-CR-2014

CARRER

BATLE PERE J. JAUME PONS

052-CR-2014

CARRER

BEARN

053-CR-2014

CARRER

BERNAT DE SANTA EUGENIA

054-CR-2014

CARRER

BISBE PERELLO

055-CR-2014

CARRER

CASESNOVES

056-CR-2014

CARRER

CATY SALOM I PARETS

057-CR-2014

CARRER

COANEGRA

058-CR-2014

CARRER

CONRADO

059-CR-2014

CARRER

CONTESTI

060-CR-2014

CARRER

COSTA I LLOBERA

061-CR-2014

CARRER

DE LES QUARTERADES

062-CR-2014

CARRER

DOCTOR FLEMING

063-CR-2014

CARRER

ESCORXADOR, S'

064-CR-2014

CARRER

FRA ALBERT BORGUNY

065-CR-2014

CARRER

FRANCESC DE BORJA MOLL

066-CR-2014

CARRER

GABRIEL JOAN SALOM

067-CR-2014

CARRER

GERMANS PASTOR

068-CR-2014

CARRER

HORTS

069-CR-2014

CARRER

JAUME FERRER
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070-CR-2014

CARRER

JAUME I

071-CR-2014

CARRER

JAUME JUAN

072-CR-2014

CARRER

JOAN ALCOVER

073-CR-2014

CARRER

JOAN ROSSELLO SON FORTEZA

074-CR-2014

CARRER

JORDI CANYELLES

075-CR-2014

CARRER

JOSEP CAPO HISTORIADOR

076-CR-2014

CARRER

JOSEP FAR

077-CR-2014

CARRER

L`ESGLESIA

078-CR-2014

CARRER

SA REVOLTA

079-CR-2014

CARRER

LA SOLETAT

080-CR-2014

CARRER

LLARG

081-CR-2014

CARRER

LLUC MESQUIDA

082-CR-2014

CARRER

MARQUES DE LA FONTSANTA

083-CR-2014

CARRER

MATANÇA

084-CR-2014

CARRER

MESTRE MIRALLES

085-CR-2014

CARRER

MIGUEL DOLÇ

086-CR-2014

CARRER

MN. JOSEP CALAFAT

087-CR-2014

CARRER

MOLINETS

088-CR-2014

CARRER

MOSSEN JUAN MESQUIDA

089-CR-2014

CARRER

MOSSEN JOAN VIC

090-CR-2014

CARRER

NADAL BATLE

091-CR-2014

CARRER

NOSTRA SENYORA DE LA PAU

092-CR-2014

CARRER

NOU

093-CR-2014

CARRER

OLEZA

094-CR-2014

CARRER

ONOFRE JAUME DE COANEGRA

095-CR-2014

CARRER

PABORDE JAUME

096-CR-2014

CARRER

PERE MIGUEL CABOT

097-CR-2014

CARRER

PAS DE CAN BARRACA

098-CR-2014

CARRER

PEDRO PUIGDORFI

099-CR-2014

CARRER

RAMON LLULL

100-CR-2014

CARRER

RAMON TORRO

101-CR-2014

CARRER

RECTOR BERNAT

102-CR-2014

CARRER

RECTOR CALDENTEY

103-CR-2014

CARRER

RECTOR CASTAÑER

104-CR-2014

CARRER

RECTOR MORA
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105-CR-2014

CARRER

REI SANÇ

106-CR-2014

CARRER

RITCH MILLER

107-CR-2014

CARRER

ROSARI

108-CR-2014

CARRER

SANT ANTONI

109-CR-2014

CARRER

SANT JORDI

110-CR-2014

CARRER

SANT JOSEP

111-CR-2014

CARRER

CARRER SA VOLTADORA

112-CR-2014

CARRER

SOL

113-CR-2014

CARRER

SON DOLÇ

114-CR-2014

CARRER

STA CATALINA TH

115-CR-2014

CARRER

STA MARGALIDA

116-CR-2014

CARRER

TOMAS FORTEZA

117-CR-2014

CARRER

CARRER FRANCISCA FERRER JAUME

118-AV-2014

AVINGUDA ESPAI PUBLIC JAUME III

119-AV-2014

AVINGUDA

JOSEP VERD SAST

120-PL-2014

PLAÇA

PLAÇA JOSEP MARIA LLOMPART

121-PL-2014

PLAÇA

ANDREU TORRENS

122-PL-2014

PLAÇA

DE CA'N ORELL

123-PL-2014

PLAÇA

DE LA VILA

124-PL-2014

PLAÇA

ESCOLA CAN CAPO

125-PL-2014

PLAÇA

BARTOMEU HORRACH

126-PL-2014

PLAÇA

FUSTER

127-PL-2014

PLAÇA

HOSTALS

128-PL-2014

PLAÇA

JAUME II

129-PL-2014

PLAÇA

PLAÇA NOVA

130-PL-2014

PLAÇA

ROBIOL

131-PL-2014

PLAÇA

SA QUINTANA

132-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 1

133-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 2

134-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 3

135-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 4

136-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 5

137-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 6

138-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 7

139-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 8
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140-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 9

141-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 1

142-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 2

143-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 3

144-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 4

145-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 5

146-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 6

147-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 7

148-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 8

149-URB-2014

URBANIZACIÓ

CAN BORREO

150-CA-2014

CAMI-CARRER

CARRER JOAN MESQUIDA

151-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE COANEGRA

152-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DES RAIGUER

153-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DES COSCOIS

154-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE MURO/CAMI DE TERRADES

155-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI D'ALARO

156-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMADA DEL TERME

157-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA VINYA VELLA

158-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON GANXO

159-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DELS MOLINERS

160-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DE CA NA CILI

161-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE CA NA VINYES

162-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE PASSATEMPS

163-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DES RAFAL DELS POLLS

164-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA CASETA

165-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA SIQUIA (a).

166-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DE SES PEDRERES

167-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON LLAÜT

168-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON PUNTA

169-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON CANALS

170-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI NOU DE SON MONTSERRAT

171-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA FERRERA

172-INF-2014

INFRAST.

PARC VERD I VOLTADORA

173-INF-2014

INFRAST.

PARC VERD SON LLAUT

174-INF-2014

INFRAST.

ESTACIÓ “MOLINETS”
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175-INF-2014

INFRAST.

URBANITZACIÓ CAN BORREO 0

176-INF-2014

INFRAST.

URBANITZACIÓ CAN BORREO 1

177-INF-2014

INFRAST.

POU TERRADES

178-INF-2014

INFRAST.

POU CAN BORREO

179-INF-2014

INFRAST.

ESTAC. TRANSF. CAN PERE PEU

180-INF-2014

INFRAST.

POU CAN PERE PEU

181-INF-2014

INFRAST.

ESTACIO SON TORRELLA

182-INF-2014

INFRAST.

ESTACIO BOMBEIG CAN BORREO

183-VEH-2014 AJUNT STA MARIA ZCFC298000D217180

CAMIONS

IVECO

184-VEH-2014 AJUNT STA MARIA WOLOXCF2543063280

CAMIONS

OPEL

185-VEH-2014 AJUNT STA MARIA ZDCKF06A05F031210

ALTRES

HONDA

186-VEH-2014 AJUNT STA MARIA BA1500AC2913000185

TRACTORS

PIQUERSA

187-VEH-2014 AJUNT STA MARIA VF7GJ9HXC8J088077

CAMIONS

CITROEN

188-VEH-2014 AJUNT STA MARIA VSSZZZ5PZAR021205

TURISMES

SEAT

189-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 93459411

REMOLCS

AUSA

190-VEH-2014 AJUNT STA MARIA E0680BGJ

PIQUERSA

191-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 1300CRC

FURGONETA OPEL

192-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 1214DSX

POLICIA

HONDA

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM DE L’IMMOBLE

CASA DE LA VILA

ADREÇA

PLAÇA DE LA VILA

NºINVENTARI

001-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

AJUNTAMENT

REFERENCIA
CADASTRAL

1188907DD8818N0001AO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

128.045,53 €

238 m2
364 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un buc entre mitgeres, el qual fa cantonada amb el carrer Mossén Josep Calafat,
de dos cossos d’alçat (planta baixa i primer pis) i coberta de dues vessants. Així l’edifici consta
de planta baixa i pis, a aquest darrer a més de les oficines també s’hi observa la Sala de Plens,
la qual conte bens mobles de valor considerable.
L’antiguitat de l’edifici consta del s.XVII, essent del període modern, en concret entre 1671 i
1679. La figura de protecció el declara com a Bé d’Interès Cultural (BIC)
Respecte a la part funcional de l’equipament entre els principals serveis destaca urbanisme i
llicencies d’activitat, secretaria i tresoreria, jutjat de pau i empadronament, gestió i recaptació
tributària, padró d’aigua, serveis administratius i registre general. A més es disposa dels
despatxos corresponents a les regidories i batlia.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS “ANTONI GELABERT”

ADREÇA

AVINGUDA JOSEP VERD
SAST Nº7

NºINVENTARI

002-EQ-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

US ESPORTIU

REFERENCIA
CADASTRAL

0587109DD8808N0001HT
07056A00600228
07056A00600229

VALOR
CADASTRAL *

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

507.841,18 €

11.828,00 m2
319,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Camp municipal d’esports 0587109DD8808N0001HT inclou les següents instal·lacions:
- Camp de futbol
- Dues pistes de bàsquet
- Vestuaris
- Bar i cafeteria
- Piscina municipal
El pavelló municipal es localitza concretament a la referència cadastral 07056A00600252, no
està representat a la cartografia cadastral.
A la referència cadastral 07056A00600228, no està representat a la cartografia cadastral
- Pista de tennis
- Dues piscines infantils
- Vestuaris
A la referència cadastral 07056A00600229, no està representat a la cartografia cadastral, s’hi
localitza una pista de tennis
* el valor cadastral indicat només està associat a la referència cadastral 0587109DD8808N0001HT degut
a que només està cartografiat els elements inclosos a aquesta referència.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
L’equipament de les pistes de tennis situades polígon 6 parcel·la 228 conté les dades de
registre de propietat corresponents a l’escriptura de compravenda atorgada per Margarita
Cañellas Crespí i Pedro Antonio Garau Cañellas a favor de l’Ajuntament de Santa Maria, de
data del 13 de novembre de 2001
Dades registrals, porció de terra o solar situada a Santa Maria, procedent de la denominada
Can Colom, de mil tres-cents trenta i un metres quadrats. Numero de finca 7486, Fol 1 Tom
5633 de l’arxiu, llibre 171 de Santa Maria
L’equipament del pabelló municipal situat al polígon 6 parcel.la 252 conté les dades de
registre de propietat corresponents a l’escriptura de segregació i compraventa de data de
11 de juliol de 1991, atorgada per D.Bartolome Sampol Isern a favor de l’Ajuntament de Santa
Maria, representat per el seu Batle, Sr. Mateu Morro Marce.
Finca anomenada Can Colom de cabuda vinticuatre arees i cinc centiarees, les dades
d’inscripció al registre corresponen al Tom 86, Llibre 2132, Fol 152, Finca 3302, inscripció 2ª,
de Santa Maria del Camí.
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L’equipament de la pista de tennis localitzat al polígon 6 parcel·la 229 correspon a
l’escriptura de compraventa de setze de gener de dos mil dos, Francisca Colombàs Dols, Rosa
Dolç Florit com a propietàries i Sr. Mateu Morro Marce, com a Batle, en representació de
l’Ajuntament de Santa Maria, la corporació local adquireix porció de terra de seca i indivisible,
situada a Santa Maria, anomenada Ca’n Colom, amb una superficie de vuit àrees i vuitanta-set
centiàrees.
Informació registral corresponent a Tom 5319, Llibre 151 de Santa Maria, Foli 190, Finca
número 1.871-N, inscripció 10ª.

PLANOL LOCALITZACIO
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FOTOGRFIES
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NOM

CASETA SOLAR EQUIPAMENT
EDUCATIU ENTRADA SANTA
MARIA - AUTOPISTA

NºINVENTARI

003-EQ-2014

CATEGORIA

07056A00500159

US

RESIDENCIAL

MESURES

SUPERFICIE (m2)

17,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

Es tracta de la caseta situada al solar destinat a equipament educatiu a l’entrada del municipi
des de l’autopista. Aquesta caseta es troba inclosa dins la mateixa parcel·la 159 del polígon 5,
on també s’hi localitza l’escola de primària. Els llindars on es situa son al nord amb el parking
destinat a l’equipament escolar esmentat, a l’est amb la parcel·les 158 i 103 del polígon 5, al
sud amb els accessos a l’autopista Palma – Sa Pobla, i a l’oest amb la carretera Ma-3010.
Aquesta caseta tot i tenir segons el cadastre l’ús residencial a l’actualitat presenta un estat
deteriorat.

PLANOL DE LOCALITZACIÓ

FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE
ADREÇA
CATEGORIA

REFERENCIA
CADASTRAL
SUPERFICIE
CADASTRAL

CASES DES MESTRES
CARRER JAUME I Nº16

EQUIPAMENT CULTURAL I
OFICINES

US

0790802DD8808N0001AT

NºINVENTARI

004-BI-2014

CASES DES MESTRES, CENTRE
UNIVERSITARI MIQUEL DOLÇ, ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA ANDREU TORRENS I
OFICINA DE L'ATIB

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

430.415,12 €

1.109,00 m2
399,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’auditori de Ses Cases des Mestres, amb un capacitat per 220 persones, és el centre de
referència per a representacions artístiques i conferencies del nostre municipi.
L’auditori disposa d’un equip bàsic de so, equip bàsic de llums i equip de projecció. El seu ús
està destinat a esdeveniments sense ànim de lucre i d’interès general organitzats per persones
i entitats del municipi, per el qual el seu ús es gratuït. Per a usos que no compleixin aquestes
condicions existeix una taxa fiscal a aplicar.
Adjunt a l’auditori hi ha el Centre universitari Miquel Dolç, és el resultat d’un conveni de
col·laboració entre la UIB i l’ajuntament de Santa Maria del Camí. L’objectiu principal pel qual
s’ha creat és posar a l’abast dels estudiants universitaris, preuniversitaris i de la societat en
general, unes instal·lacions adequades on poder informar-se de l’àmplia oferta universitària,
organitzar activitats educatives i culturals i fomentar l’estudi i l’activitat intel·lectual, crítica i
universitària.
A les mateixes instal·lacions hi ha l’Escola de música Andreu Torrens, on s’hi imparteixen
estudis de Grau Elemental de LOE, Decret 37 / 1999 Conselleria d’Educació i Cultura des de
l’any 2002, i estudis no reglats.
També hi ha una delegació de l’Oficina de l’Agencia Tributaria de les Illes Balears, on
l’Ajuntament cedeix un espai i s’encarrega del manteniment, les comunicacions i els
subministraments per al funcionament de l’Oficina
A més hi ha un espai destinat a Centre de Formació el qual a través del Fons Social Europeu i
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, s’hi realitzen cursos de formació per gent que es troba
en situació d’atur i millora d’ocupació per a població activa.
A part posterior s’hi troba un pati amb una superfície aproximada de 300 m2, el qual durant
l’estiu és utilitzat com a espai per desenvolupar activitats d’oci i cultura a l’aire lliure.
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FOTOGRAFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM DE L’IMMOBLE

MAGATEM BRIGADA (S’ESCORXADOR)

ADREÇA

CL ARQ GUILLERMO
FORTEZA Nº26

NºINVENTARI

005-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

MAGATZEM

REFERENCIA
CADASTRAL

0889654DD8808N0001HT

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

29.302,27 €

1.121,00 m2
289 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’equipament corresponent al magatzem de la brigada municipal consta d’un espai de 1.121
m2 i una superfície construïda de 289 m2. La superfície construïda es divideix en dues unitats,
una planta baixa i pis de 145 i 80 m2 respectivament i una altra zona de magatzem de 64 m2.
Des del punt de vista funcional de l’equipament és gestionat per la Brigada Municipal, la qual
té al seu càrrec les tasques de conservació i manteniment de la via pública, serveis, parcs i
edificis. A més s’encarrega de la preparació de tots els actes del municipi.
Actualment, la brigada disposa d’un altra solar el qual era un antic magatzem de construcció
de titularitat privada i que puntualment ha estat llogat al consistori. Aquest es situa al carrer
Santa Margalida nº32 amb referència cadastral 0687412DD8808N0001BT.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE L’IMMOBLE

CAS METGE REI, RESIDENCIA DE PERSONES MAJORS

ADREÇA

CARRER SOL Nº10

NºINVENTARI

006-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

ASSISTENCIAL

REFERENCIA
CADASTRAL

1087505DD8818N0001EO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

451.115,59 €

1.254,00 m2
290,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

La residència de persones majors comparteix referència cadastral amb l’equipament de la
biblioteca municipal, comunicant-se ambdós per la part posterior.
La Residència de Persones Majors “Cas Metge Rei” és una institució sense ànim de lucre,
que pertany a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí. La seva posada en funcionament va tenir
lloc a l’abril de 1999.
L’equipament de la Residència té una capacitat de 42 places, distribuïdes en 20 habitacions
dobles i dues habitacions individuals. Compta amb planta baixa i tres pisos, on s’ubiquen els
serveis del Centre:
•
A la planta baixa hi ha la recepció, Menjador-Cafeteria, Cuina, Sala d’estar i televisióSaló d’actes, Despatx del director, Despatx infermera, Perruqueria, Jardí i Banys.
•
Al primer replà té accés directe a la biblioteca municipal.
•
Al primer pis es troba la infermeria amb habitació de cures especials, habitacions de
residents i terrassa.
•
Al segon replà hi ha accés a la sala d’ordinadors i sala de conferències de la biblioteca
municipal.
•
Al segon pis hi ha les habitacions de residents.
•
Al tercer pis hi ha la bugaderia.
Respecte a la part funcional els serveis existents a l’equipament són:
•
6 places de centre de dia
•
38 places te la residència, 8 concertades per a depenents
•
perruqueria
•
teràpia ocupacional
•
infermeria
•
metge
•
massatge terapèutic
•
menjar a domicili
Per altra banda cal destacar el valor patrimonial que representa el conjunt hidràulic de pedra
en verd i marès. Aquest conserva un coll de cisterna i una gran pica d'aigua. Tot es troba dins
el jardí de cal metge Rei que dona al carrer Sol.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
A l’escriptura de 5 de maig de 1987, consta el rector Don Pedro Rossello Far (en
representació de l’Esglèsia Parroquial de Santa Maria) cedeix a favor de Don Jose Estarellas
Cañellas ( en representació de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí).
Dades registrals es transcriu literalment “Casa Corral, sita en villa de Santa Maria, señalada
con el número 6 de la calle Muro, con una porcion de tierra de cabida 9 aeas 41 centiareas, la
casa no consta la extensión. Inscripción al folio 182 del tomo 785 del archivo, libro 24 de Santa
Maria, finca 782”

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, en sessió extraordinària celebrada al 4 d’abril de 1987,
acordà per unanimitat l’acceptació de la donació de la Parròquia, dels bens legats per la
Sra. Margarita Calafat Cabot, per la construcció d’una residència per persones majors,
expedida dita certificació a 30 d’abril de 1987.

PLANOL DE LOCALITZACIO

FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

CAS METGE REI, BIBLIOTECA

ADREÇA

CL PERE MIQUEL CABOT Nº1

NºINVENTARI

007-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

CULTURAL

REFERENCIA
CADASTRAL

1087505DD8818N0001EO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

451.115,59 €

1.254,00 m2
290,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un edifici catalogat, el qual data dels segles XVII i XVIII, amb una estructura
pròpia de casa urbana, adaptada als usos com a equipament cultural corresponents a la
biblioteca municipal.
L’estructura edificatòria consta de planta baixa i primer pis amb una articulació asimètrica de
les obertures. La planta baixa consta d'un portal allindanat emmarcat per peces de pedra viva
amb brancals.
Al primer pis trobem dues grans finestres allindanades amb ampit motllurat i emmarcament
de mares. Altres elements de la façana són: incrustacions de pedretes de basalt dibuixant línies
ondulades i el motiu d'una creu llatina. A un costat, una placa commemorativa a Miquel F.
Cabot Serra.
A la planta baixa hi ha una zona de comptacomptes i zona de lectura, estudi i consultes,
mentre que a la planta primera disposa d’una sala de conferències i exposicions i una zona de
lectura i arxiu bibliogràfic.
L’equipament de la biblioteca es posà en funcionament a l’any 1999, després de tenir
diferents ubicacions com biblioteca municipal. Aquest equipament forma part de la Xarxa de
Biblioteques del Consell de Mallorca.
Des del punt de vista cadastral, l’edifici de la Biblioteca es situa a la mateixa parcel·la
d’urbana donant sortida al carrer Pere Miquel Cabot nº1, respecte a l’edifici de la Residència de
Persones Majors, situat al Carrer del Sol nº10.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
A l’escriptura de 5 de maig de 1987, consta el rector Don Pedro Rossello Far (en representació
de l’Esglèsia Parroquial de Santa Maria) cedeix a Don Jose Estarellas Cañellas ( en
representació de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí).
Dades registrals es transcriu literalment “Casa Corral, sita en villa de Santa Maria, señalada
con el número 6 de la calle Muro, con una porcion de tierra de cabida 9 aeas 41 centiareas, la
casa no consta la extensión. Inscripción al folio 182 del tomo 785 del archivo, libro 24 de Santa
Maria, finca 782”
L’Ajuntament de Santa Maria del Camí, en sessió extraordinària celebrada al 4 d’abril de
1987, acordà per unanimitat l’acceptació de la donació de la Parroquia, dels bens legats per la
Sra. Margarita Calafat Cabot, per la construcció d’una residència per persones majors,
expedida dita certificació a 30 d’abril de 1987.
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

ECOMUSEU CA S’APOTECARI

ADREÇA

PLAÇA DE LA VILA Nº3

NºINVENTARI

008-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

EQUIPAMENT
CULTURAL

REFERENCIA
CADASTRAL

1088906DD8818N0001PO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

296.714,73 €

444 m2
671 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Edifici d’època contemporània, data de finals del segle XIX, manté una tipologia com a casa
residencial i celler.
L’estructura de l’edifici consta d’un buc entre mitgeres, fent cap de cantó amb el carrer Olesa,
de tres cossos d’alçat (planta baixa, primer pis i porxo) i coberta de dues vessants, que
presenta una disposició simètrica de les obertures
L’ús actual de l’edifici consta com a Ecomuseu, destacant entre els usos de tipus cultural, una
exposició itinerant a més de l’organització d’actes culturals i educatius de diferent àmbit.
L’equipament cultural disposa d’un antic celler restaurat, el qual es situa a la part del soterrani
perfectament integrat amb el conjunt de l’equipament i estructura edificatòria.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Les dades corresponent a l’escriptura de compra-venda de data de quinze d’octubre de 2008,
intervenen la Sra.Magdalena Galmés Sard com a propietaria anterior i la Sra.Rosa Vich Vich,
com a batlesa, en representació de l’Ajuntament de Santa Maria.
A partir de les dades extretes del registre de propietat de data de 17 d’octubre de 2008,
descriu la finca com a urbana denominada “Can Far”, situada a la Plaça Major, a Santa Maria,
amb el número sis, amb corral o pati a la seva esquerra i “un cercado de verja de hierro
delante....”
El número de Finca Registral és 859, corresponent al Fol 77 del Tom 5646 de l’arxiu, Llibre
172 de Santa Maria del Camí.
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FOTOGRAFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM DE L’IMMOBLE

LOCAL ASSOCIACIÓ PERSONES MAJORS

ADREÇA

PZ ESPANYA Nº1 0

NºINVENTARI

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

REFERENCIA
CADASTRAL

1089807DD8818N0001BO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

009-BI-2014

LOCAL ASSOCIACIÓ
PERSONES MAJORS
115.641,36 €

292,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta del local corresponent utilitzat per l’Associació de Persones Majors de Santa Maria.
Aquest equipament es situa entre els carrers Arquitecte Guillem Forteza i carrer Lluc.
El conjunt de l’edifici actualment no està donat d’alta al cadastre, fet que no permet
determinar de forma exacta la superfície construïda.
A nivell descriptiu, aquest equipament consta de planta baixa i pis. A la planta baixa es situa
el local d’oci i bar, mentre que a la planta superior es una sala multiusos, la qual connecta amb
el Centre Sanitari a través d’un passadís elevat..

DADES REGISTRE DE PROPIETAT

La documentació jurídica correspon a l’escriptura de compra-venda atorgada per Mateo
Gelabert Campins a favor de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a data de 15 de març de
1985.
Aquesta correspon a la finca B, la qual consta d’un solar situat al Carrer Mesquidas amb una
superfície aproximada de 100 m2. Els llindars descrits a l’escriptura corresponen al la façana
amb el carrer “Mesquidas”, per la dreta, entrant amb el terreny destinat a Plaça, per l’esquerra
amb la casa i corral de Miquel Florit Dols i Isabel Mulet Ordinas i al fons amb el solar
corresponent a l’apartat A de la citada escriptura. Aquesta escriptura descriu que no es troba
inscrita al registre de propietat.
Francisco Martorell Massot, secretari de l’Ajuntament de Santa Maria certificà que
l’Ajuntament en ple de la sessió celebrada al dia 26 de febrer de 1985, adoptà l’acord entre
d’altres d’aquirir el solar descrit a futur Edifici Municipal “para usos varios”
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE
ADREÇA

POLICIA LOCAL
CL ESGLESIA Nº3

NºINVENTARI

CATEGORIA

EQUIPAMENT PÚBLIC

US

REFERENCIA
CADASTRAL

1188319DD8818N

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

010-BI-2014

POLICIA LOCAL
49.135,88 €

242,00 m2
276,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’equipament correspon a l’edifici situat en concret al Carrer de l’Església nº3, on
concretament a la planta baixa de l’edifici s’hi localitza les oficines de la policia local de Santa
Maria. La planta superior és de titularitat privada.
Des del punt de vista funcional servei de policia local és un cos de seguretat que depèn
de l’Ajuntament i que participa en el manteniment de la seguretat pública. Les seves funcions
són:
- Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà, d’acord amb el que estableixen
les normes de circulació.
- Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.
- Policia administrativa, pel que fa a les ordenances, bans i altres disposicions
municipals dins de l’àmbit de la seva competència.
- Participar en les funcions de policia judicial, en la forma que estableix l’article 29.2
d’aquesta Llei
- La prestació d’auxili, en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública,
participant, en la forma prevista a les lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
- Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions per evitar comissió d’actes
delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.
- Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguin requerits per a això.
- Protegir les autoritats de la corporació, i vigilància dels seus edificis i instal·lacions
Aquest equipament el període comprès entre juny de l’any 1999 i l’octubre de l’any 2001 va
ser al moment en que s’adquirí l’immoble, per posteriorment i de forma progressiva dotar de la
instal·lació necessària alhora de dotar-ho com a oficina on s’ubicaria la policia local de Santa
Maria del Camí.
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NOM DE L’IMMOBLE

SERVEIS SOCIALS

ADREÇA

CL L`ESGLESIA 1

NºINVENTARI

011-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

SERVEIS
SOCIALS

REFERENCIA
CADASTRAL

1188320DD8818N0001RO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

113.824,61 €

83,00 m2
249,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’equipament compta amb una planta baixa corresponent a l’edifici conegut com a Posada
de Son Segui, situat en concret al Carrer de l’Església nº1, confrontant amb la Plaça de la Vila i
el Carrer Oleza. La planta baixa d’aquest edifici es localitzen les oficines de serveis socials,
mentre que la planta superior és de titularitat privada.
Des del punt de vista funcional els Serveis Socials treballa donant suport a la població del
municipi de Santa Maria del Camí, que es troba en situació de risc, immersa en situacions
socials, econòmiques i/o culturals.
L’equip d’aquest servei municipal està format per:
- 1 Treballadora Social.
- 3 Treballadores Familiars.
- 1 Educadora de Medi obert.
- 3 Psicòlegs.( un a l’escola pública , un a la concertada i un per famílies, menors)
- 1 Auxiliar administrativa.
L’oferta de serveis i recursos inclou:
- Servei d’informació, valoració, orientació i assessorament.
- Servei d’ajuda a domicili.
- Subvencions, bonificacions i ajudes
- Cooperació social.
- Programes de prevenció i inserció social.
- Atenció social a la dona .
- Pla de prevenció de drogodependència.
- Allotjament alternatiu.
- Residència per persones majors.
- Centre de dia
A nivell d’informació cadastral, resta pendent realitzar la divisió horitzontal, diferenciant l’us
comercial, respecte de l’equipament esmentat.
Aquest equipament el període comprès entre juny de l’any 1999 i l’octubre de l’any 2001 va
ser al moment en que s’adquirí l’immoble, per posteriorment i de forma progressiva dotar de la
instal·lació necessària alhora de dotar-ho com a oficina on s’ubicarien els serveis socials de
Santa Maria del Camí.
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NOM DE L’IMMOBLE

CENTRE SANITARI

ADREÇA

PZ ESPANYA Nº25 0

NºINVENTARI

012-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

CENTRE
SANITARI

REFERENCIA
CADASTRAL

1189201DD8818N0001EO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

304.670,52 €

409,00 m2
608,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un edifici considerat com a equipament sanitari, el qual es situa al voltant de la
Plaça Nova o Plaça del Mercat, concretament limita amb els carrers Arquitecte Guillem Forteza
i Carrer Lluc.
Aquest equipament, segons les dades cadastrals, representa una superfície construïda de
608,00 m2, dels quals son considerats com a planta baixa 394,00 m2 i com a primer pis 214,00
m2. L’any de construcció del principal local data de l’any 1986 i la primera planta connecta amb
l’equipament de
A nivell funcional el CS Santa Maria és un servei del Govern de les Illes Balers (ibsalut). En
la seva cartera de serveis trobam activitats preventives i promoció de la salut, atenció a la
dona, cirurgia menor, consulta d’infermeria , consulta de medicina de família, consulta de
pediatria i atenció al nin, educació grupal, educació individual, espirometries, extracció de sang
i recollida d’altres mostres per analítiques, MAPA, programa d’atenció domiciliària, programes
d’atenció a les malalties cróniques, unitat d’atenció administrativa.
L’ajuntament de Santa Maria del Camí s’encarrega de la gestió del subministrament elèctric,
el servei de neteja, el manteniment i la reparació, i altres actuacions menors.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
La documentació jurídica correspon a l’escriptura de compra-venda atorgada per Mateo
Gelabert Campins a favor de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a data de 15 de març de
1985.
Aquesta correspon a la finca A, la qual consta d’un solar procedent de la finca denominada
“CAN TOYET” amb una superfície aproximada de 162,24 m2. Els llindars descrits a l’escriptura
corresponen al sud o fons amb el solar B, al nord amb la prolongació del carrer Arquitecte
Guillem Forteza, a l’Est amb la Plaça Pública i a l’oest amb el remanent d’on procedeix.
Les dades del registre de propietat corresponen al Fol 62, Llibre 108, Finca 4.836, inscripció 1ª,
de Santa Maria del Camí.
Francisco Martorell Massot, secretari de l’Ajuntament de Santa Maria certificà que
l’Ajuntament en ple de la sessió celebrada al dia 26 de febrer de 1985, adoptà l’acord entre
d’altres d’adquirir el solar descrit a futur Edifici Municipal “para usos varios”.
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE
ADREÇA

CEMENTIRI MUNICIPAL I TANATORI

CM CEMENTERIO DE STA MARIA

NºINVENTARI

013-BI-2014
RELIGIOS

CATEGORIA

EQUIPAMENT

US

REFERENCIA
CADASTRAL

1378301DD8817N0001BG

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

994.000,18 €

15.357,00 m2
15.357,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta de l’equipament corresponent al Cementiri Municipal, situat a la intersecció entre la
carretera de Santa Maria cap a la carretera de Sencelles, concretament la Ma-3030, el qual
representa una superfície de 15.357,00 m2.
El cementiri hi consta al nord amb el llindar amb les parcel·les 152, 151 i 149 del polígon 5, a
l’est amb les parcel·les 145 i 146 del polígon 6, al sud amb la carretera Ma-3030 de Santa
Maria a Sencelles i a l’oest amb la intersecció de les carreteres Ma-3030 i Ma-3010 on es situa
la rotonda.
La zona antiga d’aquest equipament correspon al període contemporani, data del s.XX,
concretament de l’any 1911. El conjunt consta de l’Oratori i el cementiri originari.
Posteriorment s’ha realitzat una ampliació del cementiri i el tanatori adjunt, la qual ha
permès incrementar el nombre d’usuaris potencials, adaptant-la a les necessitats de la
població.
Respecte al tanatori permet tant un accés des de l’exterior com des de les diferents zones
del cementiri. Aquesta instal·lació disposa de dos velatoris amb els seus corresponents túmuls
refrigerats, una àmplia zona de recepció, dos banys i una sala d’autòpsies.
Per altra banda també al cementiri originari, a partir de les dades del catàleg de patrimoni
es te constància de disposar de propietat del Panteó de la família Calafat, el qual és de
titularitat municipal, de planta rectangular i d’estil neogòtic, es tracta d’un be de propietat
municipal amb concessió per a us particular.
El Panteó de la família Bestard, d’estil modernista, el qual data de la primera dècada del
segle XX, es tracta d’un be de propietat municipal amb concessió per a us particular.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT

La part corresponent al cementiri el document d’adquisició està signat a data de 22 de
novembre de 1910 per D.Miguel Juan y Mesquidas, el qual ha satisfet la carta de pago número
22 de data del 21 de l’any 1910. Al document descriu “ensanche del Cementerio de esta Villa,
señalado con en número veinte y dos del cuadro segundo cuya propiedad adquiere, siendo de
su cargo la conservación de la misma, todo con arreglo por el Ayunntamiento en sesión de diez
y seis de febrero de mil novecientos ocho, y cuando se determine en el reglamento de
cementerios que se esta formando”
Aquest present títol de propietat està registrat per la secretaria de l’Ajuntament de Santa
Maria a favor del D.Miguel Juan y Mesquidas al numero 51 del llibre de registre.
La part corresponent al Tanatori i ampliació del cementiri consta l’escriptura de compraventa
atorgada per Pedro Rosselló Mercadal i Esperanza Cañellas Rosselló a favor de l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí (representat per Mateu Morro i Marcé). Aquest document és de data
de 29 d’octubre de 1993.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

La descripció esmenta poció de terra, de secà i indivisible, situada a Santa Maria del Camí, i
anomenada Es Cementeri. Té una superfície, després d’haverse efectuat una segregació,
d’unes noranta àrees amb noranta-tres centiàrees aproximadament. Correspon a les dades
cadastrals de parcel·la nº147 del polígon 5è de Santa Maria del Camí. Consta pendent
d’inscripció al registre de propietat.
L’Ajuntament de Santa Maria en sessió celebrada a dia 12 de novembre de 1.992, va acordar
l’adquisició de la finca descrita, amb la finalitat de realitzar l’ampliació del cementiri municipal.
A data del 22 d’octubre de 1993, la secretaria-interventora Lourdes Dols Salas, amb el vist-iplau del Sr.Batle realitzà la certificació posterior a l’informa favorable emès per l’arquitecte
municipal.
A data de 24 de gener de 1994 es va inscriure al fol 126 del tom 5.385 de l’Arxiu, el llibre 152
de l’Ajuntament de Santa Maria la finca número 919-N, inscripció 15, practicada només de
domini útil i de nuda propietat.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

CASAL DE JOVES S’ESTACIO

ADREÇA

CL ONOFRE JAUME DE
COANEGRA 2

NºINVENTARI

014-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

INDUSTRIAL

REFERENCIA
CADASTRAL

0794301DD8809S0001WU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

136,00 m2
272,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un edifici d’estil contemporani, d’arquitectura civil, del segle XIX, el qual el qual
s’utilitza com a Casal de Joves. L’edifici com a estació del tren va ser inaugurat a l’any 1875,
mentre que a l’any 1996 es varen realitzar obres de restauració. Actualment és utilitzat com a
Casal de Joves, respectant l’arquitectura i distribució dels espais originària i essent un exemple
de modernitat al marc d’un edifici de patrimoni industrial.
L’estructura edificatoria tracta de dues plantes que s’organitza en base a tres trams, el
central dels quals sobresurt una mica de la línia de façana.
La planta baixa es destina a les activitats pròpies del Casal de Joves, mentre la planta
superior s’utilitza com a megatzem.
A nivell funcional, actualment l’edifici és destinat com a un espai municipal obert a tots els
joves a partir de 12 anys. Al Casal es pot gaudir de jocs d’esbarjo així com a espai d’estudi.
A més d’això al transcurs de l’any es participa de forma activa a les activitats que l’Ajuntament
de Santa Maria realitza, involucrant als joves del municipi i realitzant una funció social
d’importància rellevant.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT

Aquest espai és propietat dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, els quals corresponen a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori. L’ús actual com a equipament juvenil es
deriva a un conveni d’us entre els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’Ajuntament de
Santa Maria, aprovat a data del 25 de setembre de l’any 1997.
L’àrea de joventut, corresponent a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí desenvolupa
activitats a aquest equipament com a Casal de Joves.
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NOM DE L’IMMOBLE

ESCOLETA MUNICIPAL “ES PI GROS”

ADREÇA

CARRER JOSEP FAR Nº1

NºINVENTARI

015-EQ014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

EDUCATIU

REFERENCIA
CADASTRAL

0687401DD8808N0001JT

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

2.063,00 m2
1.214,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’equipament de l’Escoleta Municipal de “Es Pi Gros” es situa al carrer Josep Far,
concretament a la planta baixa. Aquesta forma part del conjunt edificatori de l’Institut de
Secundària CP Melcior Rosselló i Simonet.
Pel que fa a la part funcional aquest equipament des de fa tres anys pertany a la Xarxa
d’Escoletes Públiques de la Conselleria d’Educació, seguint les directrius de la seva normativa.
El centre consta de 5 aules (1 de 0-1 any amb 7 infants, 3 d’1-2 anys amb 12 infants a cada
una i 2 aules de 2-3 anys amb 18 infants en cada una). Es disposa d’una aula d’us exclusiu per
a la psicomotricitat. A més d’aquests espais també disposa de cuina i menjador.
L’equip humà està format per mestres d’Educació Infantil i Tècnics en Educació Infantil:
6 mestres tutors/tutores, 2 mestres de suport, una mestra psicomotricista, i una coordinadora.
Respecte a la titularitat de les instal.lacions, aquesta correspon a l’Ajuntament de Santa Maria
del Camí, tot i tenir present la existencia d’un conveni per a l’us de l’espai com escoleta pública
entre la corporació local i la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

CASES DE SON LLAUT

ADREÇA

POLIGON SON LLAÜT

NºINVENTARI

016-EQ014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

EQUIPAMENT
CULTURAL

REFERENCIA
CADASTRAL

2395302DD8829N0001TU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

290.614,88 €

3.038,00 m2
00,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Equipament sociocultural situat al Poligon de Son Llaüt, es tracta d’un recinte amb usos
destinats al lleure, cultura i esdeveniments musicals i culturals.
Aquest equipament es situa al límit del sol consolidat del Polígon de Son Llaüt, el quan
confronta al nord amb la via pública a l’est amb la referència cadastral 07056A00300089 a
l’oest amb el camí provinent del camí Vell de Muro i al sud amb la referència cadastral
07056A00300085 i 07056A00300086, respectivament.
El conjunt de l’equipament compta amb dues principals unitats constructives
d’aproximadament 375,00 m2 i 290,00 m2 respectivament i altres dues de menor superfície de
55,00 m2 i 142,00 m2, com a unitats de superfície construïda consolidada.
Per altra banda compta amb diferents prefabricats així com altres dues superfícies útils amb
els següents usos:
- zona de concerts i events a l’aire lliure d’aproximadament 3.050,00 m2
- zona de circuit de motocross, d’aproximadament 1.640,00 m2, la qual recentment
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí ha cedit a la Federació Balear de Motociclisme
per la realització d’activitats associades amb el motor.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
A partir de l’escriptura de “Protocolización de Proyecto de Compensación otorgada por
Promotora Polígono de Santa Maria S.A” de data de 2 de novembre de 1992, l’apartat
corresponent a la Memòria Justificativa i les Determinacions del Projecte de Compensació fa
esment a la localització i descripció dels terrenys de cessió obligatòria i de les reserves
establertes o contemplades en el Pla.
Aquests terrenys es defineixen una zona d’equipament social els quals també s’incorporen
com a bens de titularitat municipal com a espai esportiu i zona verda.
Tot i tenir en compte que el Polígon de Son Llaüt resta pendent de recepcionar-lo, no
impideix que el conjunt de l’equipament social corresponent les Cases de Son Llaüt sigui
considerat com a equipament propietat de l’Ajuntament de Santa Maria.
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NOM DE L’IMMOBLE

IES SANTA MARIA DEL CAMI

ADREÇA

PLAÇA ANDREU TORRENS
Nº4

NºINVENTARI

017-EQ14

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

EDUCATIU

REFERENCIA
CADASTRAL

0687401DD8808N0001JT

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

2.063,00 m2
1.214,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

L’equipament corresponent a l’ IES Santa Maria és un servei del Govern de les Illes
Balears, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats. S’hi imparteix educació secundaria,
i comparteix centre, instal·lacions, equip directiu i claustre amb l’IES Sant Marçal .
L’Ajuntament de Santa Maria del Cami cedeix l’edifici i les instal·lacions esportives per a
l’impartició d’educació física a la Conselleria d’Educació
El conjunt de l’equipament de l’Institut s’hi ha adjuntat recentment dos mòduls prefabricats
d’aproximadament 60 m2 davant la necessitat de solucionar les necessitats de places
educatives.
L’equipament de l’IES Santa Maria es localitza a la mateixa referència cadastral que
l’Escoleta Municipal “Es Pi Gros”, ambdós representen la superfície construïda de 1.214,00 m2.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
L’Ajuntament de Santa Maria cedeix les instal·lacions esportives a l’IES Santa Maria,
respecte a l’equipament físic de l’Institut de Secundària, aquest es regeix per la sessió d’us de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears. No existeix desafectació de l’immoble corresponent a l’IES Santa Maria.
PLANOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

CEIP MELCIOR ROSSELLO I SIMONET

ADREÇA

07056A00500159

NºINVENTARI

018-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

EDUCATIU

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A00500159

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA
DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquest equipament situat a l’entrada del municipi de Santa Maria, des de l’autopista de
Palma, es situa a la referència cadastral corresponent al polígon 5 parcel·la 159. El conjunt de
l’equipament educatiu consta dels següents elements que l’integren:
- un pati multiusos amb una superfície pavimentada d’aproximadament 2.457,00 m2
- un gimnàs pavelló cobert, destinat a activitats esportives pels infants de primària
- un conjunt de planta baixa i pis, destinat a aules d’aproximadament 1.658,00 m2
- una planta baixa destinada a aules d’aproximadament 620,00 m2
- un pati central, d’aproximadament 354,00 m2
Per altra banda també es disposa d’una superfície aproximada de 800,00 m2 corresponents a
aparcament per transport privat i usuaris.
Es disposa d’una zona útil d’aparcament d’aproximadament 4.800,00 m2 amb paviment de
grava, la qual ocasionalment s’utilitza com a zona d’aparcament els diumenges de mercat i dies
excepcionals.
Aquestes superfícies esmentades no son definitives degut a la necessitat de disposar de
l’equipament.
L’espai ocupat per les instal·lacions del centre educatiu es cedí al seu moment a l’Ajuntament
de Santa Maria del Camí a la Conselleria d’Educació.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
A l’escriptura de 5 de maig de 1987, consta el rector Don Pedro Rossello Far (en
representació de l’Església Parroquial de Santa Maria) a favor de Don Jose Estarellas Cañellas
( en representació de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí).
Dades registrals es transcriu literalment “Rustica, sita en el termino de Santa Maria, llamada
Ca’n Pau, de cabida 415 areas y 53 centiareas”. Inscripción: Fol 57 del Tomo 5.187 Llibre 141
Finca 785-N Inscripció 13.
A data de 16 de març de 2005 l’Obispat de Mallorca emet un escrit on mostra el seu
consentiment a que la finca rústica coneguda amb el nom de “Can Pau”, finca registral 785-N,
sigui cedida per l’Ajuntament de Santa Maria del Camí a la Conselleria d’Educació i Ciència, del
Govern de Balear per que s’edifiqui una construcció destinada a col·legi o institut.
Actualment l’Ajuntament de Santa Maria ha realitzat una modificació puntual de les Normes
Subsidiàries NNSS, dotant a l’espai corresponent a la referència cadastral 07056A00500159 i a
l’immoble del CEIP Melcior Rosselló i Simonet com a sistema general dins sol rústic comú.
Aquesta modificació puntual s’ha realitzat amb la finalitat de garantir l’ordenaciño urbana de
l’equipament al marc de les NNSS com a equipament educatiu pel fet de situar-se dins sol
rústic comú.
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NOM DE L’IMMOBLE

PAVELLO MUNICIPAL COBERT

ADREÇA

AVINGUDA JOSEP VERD
SAST Nº7

NºINVENTARI

019-BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

ESPORTIU

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A00600252

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

1.186,00 m2
908,00 m2 (aproximada)

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

El pavelló municipal, es situa concretament a la referència cadastral 07056A00600252, no
està representat a la cartografia cadastral i es troba inclòs dins el complex del poliesportiu
municipal Antoni Gelabert.
Els llindars es comprenen al nord amb la referència cadastral 0587172DD8808N
corresponent a l’Avinguda Josep Verd Sastre nº5, a l’est amb la referència cadastral
07056A00600227, al sud amb la referència cadastral 07056A00600228 i a l’oest amb la
referència cadastral 0587109DD8808N corresponent al mateix camp de futbol i altres
instal·lacions esportives del poliespotiu municipal.
Té una superfície construïda aproximada de 908,00 m2 i un espai lliure d’aproximadament
203,00 m2, tot i que aquestes superfícies resten pendents de corroborar-se amb informació
municipal.
* el valor cadastral indicat només està associat a la referència cadastral 0587109DD8808N0001HT degut
a que només està cartografiat els elements inclosos a aquesta referència.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Les dades de registre de propietat corresponents al Pabelló Municipal situat al polígon 6
parcel·la 252 corresponen a l’escriptura de segregació i compraventa de data de 11 de juliol de
1991, atorgada per D.Bartolome Sampol Isern a favor de l’Ajuntament de Santa Maria,
representat per el seu Batle, Sr. Mateu Morro Marce.
Finca anomenada Can Colom de cabuda vint-i-quatre àrees i cinc centiarees, les dades
d’inscripció al registre corresponen al Tom 86, Llibre 2132, Fol 152, Finca 3302, inscripció 2ª,
de Santa Maria del Camí.
La secretaria interventora de l’Ajuntament de Santa Maria a data del 11 de juliol de 1991
emet un certificat al que adopta entre d’altres punts l’acord de procedir a l’adquisició dels
terrenys, autoritzar al batle signar l’escriptura de compravenda, comprometer-se a incrementar
la partida pressupostaria per a la realització del poliesportiu, comprometer-se a urbanitzar la
parcel.la on s’ha d’ubicar el poliespotiu
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NOM DE L’IMMOBLE

BANYS PÚBLICS PLAÇA NOVA

ADREÇA

PLAÇA NOVA (SANTA MARIA)

NºINVENTARI

020-BI-2014

CATEGORIA

EQUIPAMENT

US

SERVEIS
SANITARIS

REFERENCIA
CADASTRAL

Coordenades UTM
X=480886 Y=4388862

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

90.418,20€

7.480,00 m2
66,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquest equipament es situa a la Plaça Nova del mercat de Santa Maria, concretament a la
zona nord d’aquesta, la qual delimita per proximitat amb el carrer Quarterades.
Aquesta instal·lació consta d’aproximadament 66,00 m2, representa una estructura singular,
la qual representa un senalleta construïda amb material de ferro forjat, des de la qual al seu
interior s’hi ubiquen els banys públics.
La singularitat i modernitat de l’estructura, es complementa amb la seva funcionalitat degut a
que es situa a la Plaça Nova, la qual cada diumenge es realitza el mercat setmanal, a més de
ser un espai públic on es realitzen multiplicitat d’activitats a l’aire lliure al transcurs de l’any, fet
que consolida aquests banys públics com a un servei amb una gran utilitat.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
La titularitat corresponent als banys públics correspon a l’Ajuntament de Santa Maria del
Camí a partir de l’adjudicació de les obres “Banys Públics Plaça Nova” pel preu de base
impossable de 77.945,00€ més l’IVA de 12.471,20 €. La execució de l’obra es finalitzà a l’any
2010 al marc d’una subvenció amb la Conselleria de Comerç del Govern de les Illes Balears.
PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE L’IMMOBLE

CASA CAN RAFEL

ADREÇA

CARRER PARE MIGUEL
CABOT Nº7

NºINVENTARI

021 -BI-2014

CATEGORIA

BE IMMOBLE

US

RESIDENCIAL

REFERENCIA
CADASTRAL

1087502DD8818N0001XO

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

180 m2
215 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquest be immoble es situa a la zona de la Plaça de la Vila, limitant amb al nord amb el
Carrer Pere Miquel Cabot, a l’est amb el be immoble amb referència cadastral
1087503DD8818N0001IO al sud amb els solars urbans amb referència cadastral
1087505DD8818N0001EO i 1087511DD8818N0001UO i a l’oest amb el Carrer de Sant Jordi.
Es tracta d’un be immoble sense divisió horitzontal, el qual consta de planta baixa amb 118
m2 i planta primera pis amb 97 m2, l’antiguitat de l’edifici segons el cadastre consta de l’any
1900.
Aquest edifici ha estat adquirit recentment per l’Ajuntament de Santa Maria

PLANOL SITUACIÓ LOCALITZACIÓ
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5.2. Patrimoni
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NOM DE L’IMMOBLE

POU DE CAN CERDO

ADREÇA

CAMI DE SON LLAÜT

NºINVENTARI

022-PA-2014

CATEGORIA

PATRIMONI ETNOLÒGIC

US

ABEUREDOR
DE BESTIAR

REFERENCIA
CADASTRAL

COORDENADES UTM
X =482116 Y= 4389022

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

34,00 m2
3,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Abeuredor i pou situat al llindar del Camí que comunica entre la zona de Terrades en direcció
al Polígon de Son Llaüt. Aquest consta d’un abeuredor per bestiar i un pou amb un arc construït
amb materials tradicionals.
Actualment és un element patrimonial sense utilitat, encara que manté un estat de
conservació òptim.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

FOTOGRAFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM DE L’IMMOBLE

POU SA SINIA (ELEMENT ETNOLOGIC)

ADREÇA

CRUÏLLA CARRER ANTONI
GELABERT – CA N’ANDRIA –
PLAÇA HOSTALS

NºINVENTARI

023-PA-2014

CATEGORIA

PATRIMONI

US

POU SA SINIA
(ELEMENT
ETNOLOGIC)

REFERENCIA
CADASTRAL

Coordenades UTM
X=480431 Y=4389042

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

-------------

--------16,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un immoble patrimonial el qual es remunta a l’època prehistòrica. Com a us, es
tractaria d’un antic pou relacionat amb la transhumància ramadera. Al llarg de la dominació
islàmica i posteriors continuà utilitzant-se. Les arcades gòtiques —esbucades en 1932— i el
coll foren bastides en 1672 per mestre Xorba, entre d’altres. El 1992 es restauraren les
arcades, recuperant així la seva fesomia original (AAVV., 2000:59). Aquest edifici es correspon
amb la fitxa núm. 129 del catàleg d'edificis del municipi de 1987.
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NOM DE L’IMMOBLE

ESCULTURA PLAÇA ESCOLA CAN CAPO

ADREÇA

PLAÇA ESCOLA CAN CAPO

NºINVENTARI

024-PA-2014

CATEGORIA

PATRIMONI

US

ESCULTURA

COORDENADES

X= 481062
Y= 4388698

VALOR
CADASTRAL

PLANOL LOCALITZACIO

DADES DE L’OBRA
Indret: Plaça Escola Can Capo
Autor: Pasqual Mari Alomar

FOTOGRFIES

--------
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NOM DE L’IMMOBLE

ESCULTURA PLAÇA DE LA VILA

ADREÇA

PLAÇA DE LA VILA

NºINVENTARI

025-PA-2014

CATEGORIA

PATRIMONI

US

ESCULTURA

COORDENADES

X= 480986
Y= 4388617

VALOR
CADASTRAL

PLANOL LOCALITZACIO

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA
Títol: Maternitat
Autor: Amadeu Vives
Indret: Plaça de la Vila

FOTOGRFIES

--------
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NOM DE L’IMMOBLE

ESCULTURA RODONA AVINGUDA JAUME III

ADREÇA

AVINGUDA JAUME III

NºINVENTARI

026-PA-2014

CATEGORIA

PATRIMONI

US

ESCULTURA

COORDENADES

X= 480488
Y= 4388874

VALOR
CADASTRAL

PLANOL LOCALITZACIO

FOTOGRAFIA REPRESENTATIVA
Títol: Al Teatre
Autor: Toni “Nerudin”
Indret: Avinguda Jaume III

FOTOGRFIES

--------
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NOM DE L’IMMOBLE
ADREÇA
CATEGORIA
REFERENCIA
CADASTRAL
SUPERFICIE
CADASTRAL

SOLAR URBÀ CAN BORREO
CL ANTONI MARIA ALCOVER 4

SOLAR (URBÀ)
0201306DD8900S0001PB

NºINVENTARI
US

027-SO-2014

SOLAR SENSE EDIFICAR

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

58.225,00 €

913 m2
0,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Solar buit sense construcció localitzat a la urbanització de son Borreó, limita al nord amb el
carrer Antoni Maria Llompart, a l’est amb la vivenda unifamiliar amb referència cadastral
0201302DD8900S al sud amb la referència cadastral 07056A00700052 i a l’oest amb la
vivenda unifamiliar amb referència cadastral 0201301DD8900S.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquest solar és propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, està integrat al Text Refós
de les Normes Subsidiàries de 1995, més concretament al Pla Parcial de la Urbanització de
Can Borreo. La categoria o us en que es troba classificat és com a equipament docent.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR MUNICIPAL C’AN BORREO

ADREÇA

UR C'AN BORREO 39

NºINVENTARI

CATEGORIA

SOLAR

US

REFERENCIA
CADASTRAL

0202209DD8900S0001GB

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

028-SO-2014

SOLAR SENSE EDIFICAR

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

28.793,63 €

602,00 m2
00,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un solar situat a la urbanització de C’an Borreo, el qual es troba sense cap tipus
d’edificació.
Els llindars d’aquest solar son al nord amb la referència cadastral 0202208DD8900S0001YB,
corresponent al nº16 i la referència cadastral 0202207DD8900S0001BB nº4, ambdós solars
situats al carrer Ritch Miller.
A l’est es confronta amb el carrer d’accés amb la Plaça Josep Maria Llompart, a l’oest amb el
solar amb referència cadastral 0202210DD8900S0001BB i nº27 del Carrer Antoni Maria
Alcover i al sud amb la mateixa via corresponent al Carrer Antoni Maria Alcover.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquest solar és propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, està integrat al Text
Refós de les Normes Subsidiàries de 1995, més concretament al Pla Parcial de la Urbanització
de Can Borreo. La categoria o us en que es troba classificat és com a equipament cívic.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR VIAL

ADREÇA

CTA Ma-3020

NºINVENTARI

CATEGORIA

SOLAR

US

REFERENCIA
CADASTRAL

1290201DD8809S0001IU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

029-SO-2014
TRAM DE VIAL
237.810,61 €

2.486,00 m2
0,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un solar situat a la zona del vial, concretament delimita al nord amb la carretera
Ma-13A, la qual és una prolongació amb el carrer Bernat de Santa Eugènia. A l’est limita amb
la referència cadastral 1290202DD8809S0001JU, corresponent a l’immoble amb adreça del
carrer Bernat de Santa Eugènia nº5.
A l’oest limita amb el traçat de l’actual vial o carretera Ma-3020 i al sud amb la referència
cadastral 1290243DD8809S0001WU corresponent a la direcció CL BERNAT DE SANTA
EUGENIA 5(D) Suelo
El conjunt de la parcel·la inventariada es veu ocupat pel traçat del Vial o carretera Ma-3020,
fet que redueix la superfície útil de solar d’aproximadament 842,00 m2
Actualment la funcionalitat del solar és pràcticament nula, presentant un estat de desús,
exceptuant casos excepcionals en que es pugui utilitzar com aparcament de vehicles.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR MUNICIPAL
CR BERNAT DE SANTA EUGENIA (ZONA VIAL)

ADREÇA

CL BERNAT DE SANTA EUGENIA
5(C) Suelo

NºINVENTARI

030-SO-2014

CATEGORIA

SOLAR URBA

US

SOL SENSE
EDIFICAR

REFERENCIA
CADASTRAL

1290244DD8809S0001AU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA

156.117,00 €
2

1.632,00 m

SUPERFICIE CONSTRUÏDA
DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un solar buit situat a la zona del vial, més concretament al creuament entre el
Carrer Bernat de Santa Eugenia i el Vial de la zona est del casc urbà, corresponent a la MA3020 competència del Consell de Mallorca.
A la zona sud es limita amb el solar amb referència cadastral 1290243DD8809S0001WU,
mentre que a l’oest limita amb un carrer que enllaça amb el carrer Bartomeu Pasqual i un
camí vial el qual creua de nord a sud l’entorn perimetral del present solar.
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NOM DE L’IMMOBLE
ADREÇA

SOLAR POLIGON SON LLAÜT (Nº74)
PL SON LLAUT Nº74 Suelo S-74

NºINVENTARI

031-SO-2014

CATEGORIA

URBA

US

SOLAR

REFERENCIA
CADASTRAL

2395303DD8829N0001FU

VALOR
CADASTRAL

910.682,73,00€

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

9.520,00 m2
0,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

El solar correspon a la zona sud del Polígon Son Llaüt, amb els límits corresponents al nord
amb vial, a l’est amb el límit del polígon, al sud amb la parcel·la 85 i 86 del polígon 3 i a l’oest
amb el vial que comunica amb el camí de Terrades.
Actualment aquest solar s’utilitza per la realització puntual d’activitat musicals i lúdiques a
l’aire lliure.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
El document de referència per tal d’acreditar les dades de propietat de l’equipament del
Polígon de Son Llaüt ha estat a partir de l’escriptura de “Protocolización de Proyecto de
Compensación atorgada por Promotora Polígono de Santa Maria S.A” de data de 2 de
novembre de 1992.
A l’apartat F corresponent a la Memòria Justificativa i les Determinacions del Projecte fa
esment a la localització i descripció dels terrenys de cessió obligatòria i de les reserves
establertes o contemplades en el Pla.
El terreny corresponent al solar esmentat terrenys està contemplat com a espai lliure dins la
mateixa memòria, adjunt a la zona d’equipament social corresponent a les Cases de Son Llaüt.
Respecte a la normativa urbanística corresponent al Pla Parcial aprovat a data de 18 d’abril
de 1991 el qual es troba comprès dins el Text Refós de les Normes Subsidiàries NNSS de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, el solar té la categoria de espai lliure públic.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR POLIGON SON LLAÜT

ADREÇA

PL SON LLAUT 72 Suelo S-72

NºINVENTARI

CATEGORIA

SOLAR

US

REFERENCIA
CADASTRAL

2395304DD8829N0001MU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

032-SO-2014

SOLAR SENSE EDIFICAR

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

1.069,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’un solar situat a l’extret sud est del Polígon de Son Llaüt, el qual els limits son al
nord amb la referència cadastral 2395303DD8829N0001FU, a l’est amb el límit del Polígon, al
sud amb la parcel·la 86 del polígon 3 i a l’oest amb la mateixa referència cadastral
2395303DD8829N0001FU, corresponent al solar buit contigu.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
El document de referència per tal d’acreditar les dades de propietat de l’equipament del
Polígon de Son Llaüt ha estat a partir de l’escriptura de “Protocolización de Proyecto de
Compensación atorgada por Promotora Polígono de Santa Maria S.A” de data de 2 de
novembre de 1992.
A l’apartat F corresponent a la Memòria Justificativa i les Determinacions del Projecte fa
esment a la localització i descripció dels terrenys de cessió obligatòria i de les reserves
establertes o contemplades en el Pla.
El terreny corresponent al solar esmentat terrenys està contemplat com a espai lliure dins la
mateixa memòria, adjunt a la zona d’equipament social corresponent a les Cases de Son Llaüt.
Respecte a la normativa urbanística corresponent al Pla Parcial aprovat a data de 18 d’abril
de 1991 el qual es troba comprès dins el Text Refós de les Normes Subsidiàries NNSS de
l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, el solar té la categoria de serveis d’infrastructura.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR MUNICIPAL (SES ROTES)

ADREÇA

Polígono 5 Parcela 12 SES
ROTES

NºINVENTARI

033-SO-2014

CATEGORIA

SOLAR

US

AGRARI

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A005000120000PK

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA

1.717,94 €
2

21.891 m

SUPERFICIE CONSTRUÏDA
DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

La parcel·la corresponent a la referència cadastral 07056A005000120000PK, es situa a la
zona coneguda com a SES ROTES.
Aquesta parcella limita al nord amb la parcella 13 del polígon 5, a l’est amb la parcella
11 del polígon 5, a l’oest amb les parcelles 20, 325 i 333 del polígon 5 i al sud amb la
parcella 3 del polígon 5.

PLANOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR MUNICIPAL (SES ROTES)

ADREÇA

Polígono 5 Parcela 362

NºINVENTARI

034-SO-2014

CATEGORIA

SOLAR

US

AGRARI

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A005003620000PM

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA

142,88 €
2

2.456 m

SUPERFICIE CONSTRUÏDA
DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquesta parcel·la es localitza al sol rústic del terme municipal de Santa Maria del Camí, més
concretament al polígon 5 parcel·la 362, a la zona coneguda com Ses Rotes.
Aquest solar de titularitat municipal delimita al nord amb la via de servei de l’autopista PalmaInca, la qual enllaça amb el Camí de Passatemps.
A l’est delimita amb les parcel·les 530 i 156 del polígon 5, a l’oest amb la via de servei i al sud
amb les parcel·les 153,154 i 155 del polígon 5.
Actualment no es desenvolupa cap us a la parcel·la esmentada.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Dades registrals Tomo:5.187 Lllibre:141 Fol: 54 Finca 786-N-13ª, Títol: Donació segons
escriptura atorgada davant notari de Santa Maria del Camí, D.Juan Pericas Nadal de data del 2
de maig de 1987, baix el nº658 del seu protocol. La finca es troba lliure de càrregues i
arrendaments segons manifesta la propietat
Està subjecte a expedient d’expropiació forsosa degut a la construcció del projecte denominat
“Gasoducto-Son Reus- Inca- Alcudia” . Beneficiari de l’expropiació, REDEXIS GAS
TRANSPORTE S.L., partir de la Resolució de la Direcció General de Política Energètica i
Mines del Ministeri d’Indústria, Energía i Turisme de data de 1 de juliol de 2014. i declarant
d’utilitat pública, de conformitat amb el disposat a la Llei 34/1998 de 7 d’octubre,del Sector
d’Hidrocarburs.
A l’Acta de Compareixença de data del 19 de novembre de 2014, el representant de
l’Ajuntament manifesta “que la tuberia deberá construirse de forma que no interfiera el uso y
destino de los caminos vecinales y viarios/accesos y zonas verdes, para lo que
deberáreponerse el terreno a su estado inicial y durante la ejecución de las obrras arbitrarse las
medidas necesarias para lo que no se interrumpa el servicio de paso en nigun momento”.
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NOM DE L’IMMOBLE

SOLAR MUNICIPAL (TANCA DES CREUER)

ADREÇA

POLIGON 8 PARCEL.LA 25

NºINVENTARI

035-SO-2014

CATEGORIA

RUSTIC

US

AGRARI

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A008000250000PG

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

34,75 €

599,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Es tracta d’una parcel·la de 599,00 m2 situada al polígon 8 a la zona coneguda com a Tanca
de Creuer. Aquesta parcel·la limita al nord amb 22 i 16 del polígon 8, a l’est i al sud amb la
parcel·la 21 i a l’oest amb el Camí de Can Burriat el qual prové de l’urbanització de Ca’n Borreó
i enllaça amb el Camí de la Tanca de Ca Na Cili.
Actualment a aquesta parcel·la no es fa cap us com a equipament municipal.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquesta parcel·la correspon a l’escriptura pública de data del 2 d’abril de 1975 de
compraventa atorgada per Don Gabriel Amengual y la seva dona a favor de l’Ajuntament de
Santa Maria, representat pel Batle Guillem Capo Massot.
La descripció fa referència a “poción de tierra, procedente de la llamada CAN PERE PEU”, de
trenta cinc àrees i cinquanta una centiàrees, segregant els propietaris la part corresponent on
existeix un pou, el qual representa una superfície aproximada de cinc-cents vuitanta i un metres
quadrats. Ambdues parts limiten amb el camí anomenat del Destres.
La nota del registre de propietat correspon al Fol 1,del Tom 3826, de l’arxiu, Llibre 113 de
l’Ajuntament de Santa Maria finca nº5119 inscripció nº1, registrat a Palma a data de 27 de
gener de 1976.
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NOM DE L’IMMOBLE

ADREÇA

APARCAMENT MUNICIPAL
(ACCÉS SANTA MARIA DES DE L’AUTOPISTA)
Polígon 6 Parcella 3 (Es Coscois)

NºINVENTARI

036-SO-2014
APARCAMENT
PÚBLIC

CATEGORIA

SOLAR

US

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A006000030000PW

VALOR DE
COMPRAVENTA

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE (m2)

9.108 m

314.719,58 €
2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquest solar municipal es situa a l’accés al casc urbà de Santa Maria, concretament al marge
esquerra del que encara es considera com a carretera del Consell de Mallorca.
Així els llindars d’aquest solar, corresponen al nord amb el sol urbà i els carrers Basílica i un
petita tram de carrer provinent del carrer Joan Mesquida.
A l’est delimita amb el Carrer Pere Joan Pons i la prolongació d’aquest amb la carretera Ma3010. A l’oest delimita amb les parcel·les 4 i 253 del polígon 6, mentre al sud delimita amb la
parcel.la del polígon 6. A la zona oest es situa un solar buit d’aproximadament 1.290 m2 de
superfície.
El conjunt del solar adaptat a la funcionalitat com aparcament municipal consta de 8 vies dels
quals permet aparcar, poguent accedir a aquests a través de la carretera Ma-3010 a l’est del
solar i al nord d’aquest a través del carrer Basílica i un petit tram provinent del carrer Joan
Mesquida.
Aquest aparcament municipal compta amb enllumenat públic, bancs i una zona de descans
per a vianants.
La seva principal funcionalitat és descongestionar l’excessiu trànsit rodat existent al mercat
dels diumenges i d’altres cites anuals, consolidant-se com a un aparcament disuasori de
l’elevat trànsit provinent de l’autopista de Palma-Inca.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
El document que acredita la titularitat, correspon a l’escriptura de compra-venda atorgada per
Miquel Amengual Crespi, Jaume Amengual Crespí i Joana Amengual Crespí de data de vint-isis d’abril del 2002, a l’Ajuntament de Santa Maria del Camí, en representat per la Sra. Rosa
Vich Vich com a batlesa.
A data del 22 d’abril de 2004, hi ha vigència d’un certificat signat per la secretaria interventora
de l’Ajuntament de Santa Maria on especifica a partir de la sessió celebrada de dia 19 d’abril de
2002 i en relació al punt de l’ordre del dia “Aparcament públic parcel·la cadastral 0885925”
s’adopten els acords corresponents a la...” la valoració i usos de la parcel·la a partir d’un
informe favorable realitzat per l’arquitecte municipal.
A partir de les dades extretes del registre de la propietat de data de 21 de maig de 2005, el
número de finca correspon al 5215, fol 52 del tom 5429 de l’arxiu, llibre 155 de Santa Maria del
Camí. Com a propietari amb participació plena hi consta l’Ajuntament de Santa Maria a partir
de l’escriptura de compraventa ja esmentada anteriorment de data de 26 d’abril de 2002.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

PLANOL LOCALITZACIÓ

PLANOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

5.4. Vies
5.4.1. Carrers i avingudes
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NOM

CARRER BATLE GABRIEL MESQUIDA

NºINVENTARI

037-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.000,00 m2
124,5 m
8,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Batle Gabriel Mesquida delimita al nord amb la intersecció entre el Camí del Rafal
des Polls ( o cami del Quarter nºIII) i el traçat de la via ferroviària. A l! est limita amb el Camí de
Santa Catalina Tomas, el Carrer de la Balanguera i al sud amb el Carrer Antoni Gelabert.
En característiques generals aquest carrer enllaça la zona de Sa Sínia i la carretera de
Bunyola amb la zona del Quarter nºIII per mitjà del pas a nivell existent.
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER ANDRIA
VIA

NºINVENTARI

038-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

406,00 m2
116,00 m
3,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
Aquest carrer limita a l! est amb el Pou de Sa Sínia i a l! oest amb el Carrer Costa i Llobera,
comunicant la zona del Pou de Sa Sínia amb la Plaça Jaume II.
Es caracteritza per les dimensions estretes, aproximadament 3,5 m, dificultant l! accés amb
transport privat, essent aquest d! un sol sentit. Es caracteritza per la seva ubicació estratègica
comunicant dos barris com son " Els Hostals# i " Son Fango# , aquest darrer corresponent a la
Plaça Jaume II, a l! oest.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CARRER ANTONI GELABERT

NºINVENTARI

039-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.944,00 m2
324,00 m
6,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Antoni Gelabert és la prolongació de la Carretera de Bunyola Ma-2020, corresponent
a la zona del casc urbà de Santa Maria.
Aquest carrer limita al nord amb el carrer Tomàs Forteza a l! est amb el Carrer Gabriel
Mesquida i la Plaça dels Hostals, al sud amb els carrers Costa i Llobera, Alzines i Ramon Torro
i a l! oest amb la carretera Ma-2020 en direcció a Bunyola.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CARRER ANTONI MARIA ALCOVER

NºINVENTARI

040-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

924,00 m2
154,00 m
6,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
Aquest carrer es situa a la urbanització de Son Borreo, concretament limita a l! est amb la
Plaça Josep Maria Llompart, a l! oest amb la Carretera Ma-2021 o camí del Quarter nºIII.
Aquest carrer juntament amb el Carrer Ritch Miller, son les dues vies consolidades amb els
serveis bàsics d! enllumenat públic i aigua potable disponibles.

PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER ANTONI MAURA
VIA

NºINVENTARI

041-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

616,00 m
154,00 m
4,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Antoni Maura limita a l! est amb el Carrer Costa i Llobera i a l! oest amb el Carrer
Ramon Torro.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CARRER ARQUITECTE
GUILLEM FORTEZA

NºINVENTARI

042-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

2.682,5 m2
536,5 m
5,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El carrer Arquitecte Guillem Forteza es una de les vies més de major distància del casc urbà
de Santa Maria, amb una distància aproximada de 536,5 m lineals.
Aquesta via es situa els llindars al nord amb els carrers Josep Far, Basílica, Pere Joan Pons,
Carrer Llarg, fins a la Plaça Nova i la Plaça d! Espanya. A l! est delimita amb la Plaça d! Espanya,
al sud limita amb els carrers Paborde Jaume, Carrer Llarg, Pere Joan Pons, Basílica i Josep
Far. Mentre que per l! oest limita amb el Carrer de Santa Margalida.
Aquest carrer es pot considerar que enllaça dos barris o nuclis urbans importants com son
Can Colom i La Vila, travessant perpendicularment pel carrer que es prolonga cap l! enllaç de
l! autopista Palma-Inca, corresponent al Carrer Pere Joan Pons.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER BALENGUERA
VIA

NºINVENTARI

043-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.425,00 m2
190,00 m
7,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Balenguera limita a l! est amb la Plaça de Can Orell i a l! oest amb el Carrer Batle
Gabriel Mesquida, essent d! una sola direcció. Es tracta d! una zona residencial amb tipologia
edificatoria tradicional de planta baixa i pis, amb els serveis bàsics establerts.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CARRER BARONIA DE
TERRADES

NºINVENTARI

044-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.220,00 m2
305,00 m
4,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El carrer Baronia de Terrades es situa a la zona coneguda amb el topònim de " Terrades# i
enllaça la zona oriental del casc urbà de Santa Maria amb el Camí Vell de Muro, essent aquest
Camí una prolongació entre sol urbà i sol rústic.
Els llindars d! aquest carrer son a l! est amb el Camí Vell de Muro i el Camí que condueix al
Polígon de Son Llaüt, mentre a l! oest limita amb el Carrer Molinets.

PLANOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CARRER BARTOMEU
PASQUAL

NºINVENTARI

045-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.144,00 m2
176,00 m
6,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Bartomeu Pasqual a la zona est del casc urbà de Santa Maria, concretament als
llindars nord amb el Carrer Bernat de Santa Eugènia, est amb el Carrer Son Dolç, al sud amb el
Carrer Mestre Miralles i a l! oest limita amb illeta de viviendes. A la zona est del carrer es situa
l! Escoleta municipal d! infants.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER BASÍLICA
VIA

NºINVENTARI

046-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

924,00 m
188,00 m
5,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Basílica es situa a la zona sud del terme municipal de Santa Maria, amb els llindars
corresponents al nord amb el solar amb referència cadastral 0788441DD8808N0001DT situat
al carrer Arquitecte Guillem Forteza nº58, a l’est amb els carrers Arquitecte Guillem Forteza,
el qual l’atravessa perpendicularment, el carrer Mesquida, el Carrer Molineros i el Carrer Joan
Mesquida, aquest darrer també travessa perpendicularment.

Al sud limita amb la parcel.la 07056A00600003, corresponent a l’aparcament públic,
mentre a l’oest limita amb els carrers esmentats que el travessen perpendicularment com
son el carrer Arquitecte Guillem Forteza, el carrer Molineros i el carrer Joan Mesquida.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER BATLE ANDREU
BESTARD

NºINVENTARI

047-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.840,00 m2
230,00 m
8,00m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Batle Andreu Bestard es situa a la zona oest del casc urbà de Santa Maria,
concretament, limita al nord amb el Carrer Bernat de Santa Eugènia i al sud amb l! Avinguda
Josep Verd Sastre. Pel que fa a l! est i oest limita amb viviendes unifamiliars i solars sense
edificar.
El Carrer Batle Andreu Bestard connecta el Poliesportiu amb la Carretera Ma 13-A
corresponent al Carrer Bernat de Santa Eugènia.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER BATLE BARTOMEU
SIMONET

NºINVENTARI

048-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

378,00 m2
54,00 m
7,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Batle Bartomeu Simonet es situa al centre del casc urbà de Santa Maria,
concretament, el llindar est d! aquest carrer confronta amb la Plaça Nova, mentre que a l! oest
limita amb el Carrer Llarg. Tant al nord com a sud limita amb vivendes unifamiliars i
plurifamiliars. Aquest carrer és una de les vies que enllaça el Carrer Llarg amb la Plaça Nova.

PLANOL LOCALITZACIO
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NOM

CR BATLE GABRIEL BIBILONI

NºINVENTARI

049-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.176,00 m2
168,00 m
7,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Balte Gabriel Bibiloni és un dels carrers que es situa a la zona de transició entre el
barri dels Hostals i la zona de la Vila. Aquest limita al nord amb el Carrer Miquel Dolç i al sud
amb el carrer Jaume I.
A la intersecció del Carrer Batle Gabriel Bibiloni i el Carrer Jaume I es situa l! equipament
cultural de les Cases des Mestres.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER JOSEP CANYELLES

NºINVENTARI

050-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

734,00 m2
136,00 m
5,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Josep Canyelles es situa a la zona nord del casc urbà de Santa Maria. Aquest
carrer és travessat perpendicularment per la via ferroviària, fet que determina que estigui
comprès en dues parts.
El llindar del nord limita amb el Camí de la Síquia, a l! est limita amb el Carrer Onafre Jaume
de Coane, el traçat de la via ferroviària Inca-Palma i el Carrer de Sant Antoni.
Al sud limita amb la Plaça de Can Orell, mentre que a l! oest limita amb el Carrer de Santa
Catalina Tomas i Carrer Batle Can Josep, essent aquest darrer un carrer sense sortida.
Cal tenir present que part del traçat del Carrer Josep Canyelles es veu inclòs dins el llindar o
delimitació de servitud ferroviària així com la línia ferroviària Palma-Inca, ocupant el conjunt una
superfície aproximada de 54,00 m2.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CL BATLE PERE J. JAUME
PONS

NºINVENTARI

051-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.842,5 m2
335,00 m
5,50 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Batle Pere J.Jaume Pons es situa al centre del nucli urbà de Santa Maria,
concretament enllaça la carretera Ma 30-10 amb el casc urbà.
Aquest carrer limita al nord amb el carrer Jaume I, a l! est amb el Carrer de s! Escorxador, el
Carrer Arquitecte Guillem Forteza, el Carrer Mesquida i el Carrer Mossen Joan Mesquida.
Al sud limita amb l! inici de la Carretera Ma 30-10 la qual és competència del Consell de
Mallorca i enllaça amb l! autopista Palma- Inca.
A l! est limita amb els carrers Arquitecte Guillem Forteza, Carrer Mesquida, Carrer Molineros i
Carrer Mossen Joan Mesquida.

PLANOL LOCALITZACIO
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER BEARN
VIA

NºINVENTARI

052-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

318,2 m2
86,00 m
3,70 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El carrer Bearn es situa a la zona nord del casc urbà de Santa Maria, prop de la zona del
traçat de la línia ferroviària. Aquesta via és un carrer sense sortida actualment, el qual els seus
llindars es limiten al nord amb la referència cadastral 07056A00700009 i al sud amb el carrer
Onafre Jaume de Coane. Als llindars de l’est i oest es localitzen habitatges unifamiliars i
plurifamiliars.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER BERNAT DE SANTA
EUGENIA

NºINVENTARI

053-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

8.000 m2
1.000,00 m
8,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Bernat de Santa Eugènia o carretera Ma-13A tot i ser de titularitat del Consell de
Mallorca, concretament del Departament de Carreteres del Consell, es considera necessari
tenir present aquesta via dins l! inventari, degut al grau d! importància com a eix de comunicació i
a nivell funcional respecte al conjunt de la trama urbana existent al casc urbà de Santa Maria.
Els llindars d! aquest carrer es poden observar al nord el Carrer de Ses Alzines, Carrer Ramon
Torro, Carrer Jordi Canyelles, Carrer Costa i Llobera, Carrer Fleming, Carrer Bisbe Perelló i
Carrer de Coanegra. Per altra banda, el Carrer Bernat de Santa Eugènia atravessa
perpendicularment la Plaça dels Hostals, essent aquesta la zona on històricament es situava
com diu el seu topònim, hostals d! allotjament per als vianants que realitzaven el trajecte entre la
Part Forana i Palma.
A l! est el Carrer Bernat de Santa Eugènia limita amb la prolongació de la Carretera Ma-13A
en direcció al municipi de Consell.
Al sud el Carrer Bernat de Santa Eugènia limita amb la Carretera Ma-3020, el Carrer
Bartomeu Pasqual, el Carrer Ramon Llull, el Carrer Marques de la Fuentsanta, el Carrer Llarg,
el Carrer de la Matança, l! Avinguda Jaume III, el Carrer del Rosari, el Carrer de Santa
Margalida, el Carrer Andreu Bestard.
Mentre que a l! oest el Carrer Bernat de Santa Eugènia limita amb la Carretera Ma-13A, la
qual és la prolongació d! aquesta en direcció al terme municipal de Marratxí i a la vegada respon
a la prolongació de la via de comunicació en direcció a Palma.
El Carrer Bernat de Santa Eugènia és la principal via que creua el casc urbà de Santa Maria
de est a oest. Aquest carrer correspon a l! antiga carretera Inca-Palma o Ma-13A la qual
històricament ha representat un dels principals eixos de comunicació que unia la Ciutat de
Palma amb la Part Forana, consolidant el poble de Santa Maria com a un indret de pas
obligatori. Aquest fet ha originat que el Carrer Bernat de Santa Eugènia sigui una de les vies
amb major densitat d! activitat comercial, fet que actualment es pot observar.
PLANOL DE LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER BISBE PERELLO

NºINVENTARI

054-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

424,00 m2
106,00 m
4,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Bisbe Perelló comunica l! estació ferroviària amb el Carrer Bernat de Santa Eugènia,
dels quals el primer és el llindar que es situa al nord, amb el carrer de Sant Antoni i el segon
correspon al llindar que delimita al sud.
Respecte a l! est i oest, el Carrer Bisbe Perelló, és atravessat perpendicularment pel Carrer de
Sant Josep.
PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CARRER CASESNOVES
VIA

NºINVENTARI

055-CR-2014

US

CARRER

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.106,00 m2
158,00 m
7,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Carrer Casesnoves es situa entre les barriades dels Hostals i la zona de Can Colom i la
Vila, considerant-se un carrer amb usos residencials predominants. Aquest carrer limita al nord
amb el Carrer Miquel Dolç i al sud amb el Carrer Jaume I, mentre que tant a l! est com a l! oest
limita amb habitatges unifamiliars i plurifamiliars.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CARRER CATY SALOM I PARETS

NºINVENTARI

056-CR-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

623,00 m2
89,00 m
7,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC

El Carrer Caty Salom i Parets comunica la Plaça Nova i Plaça d! Espanya amb el Vial o
Carretera Ma-3020. Aquest Carrer limita tant al nord com al sud amb habitatges unifamiliars i
plurifamiliars, mentre que a l! est limita amb el vial o carretera Ma-3020 i a l! oest limita amb el
carrer Quarterades i la intersecció del Carrer Ramón Llull.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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5.4.2. Places
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NOM

CATEGORIA

PLAÇA JOSEP MARIA LLOMPART
(URBANITZACIÓ CAN BORREÓ)
VIA

120-PL-2014

US

PLAÇA

0302201DD8900S0001RB

REFERENCIA CADASTRAL
MESURES

NºINVENTARI

SUPERFICIE (m2)

4.600,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

Espai públic situat a l’entrem nord est de la urbanització del Can Borreó, limita al nord amb la
carretera de Santa Maria a Alaró, a l’est amb el Camí de Coanegra, al sud amb viari i a l’oest
amb viari i el depòsit de regulació de titularitat municipal.
El conjunt de la Plaça compta amb mobiliari de parc infantil i una pista de skate a més d’altres
elements que consoliden com a un dels espais públics amb major capacitat d’acollir usuaris.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

PLAÇA ANDREU TORRENS
VIA

NºINVENTARI

121-PL-2014

US

PLAÇA

DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

46,00 mts
20,00 mts a 10,7mts

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

Es tracta d’un espai públic d’aproximadament 624,00 m2, el qual limita al nord amb el Carrer
Rosari i amb el Carrer de Santa Margalida, a l’est amb el Carrer Jaume I, al sud amb els
Carrers Josep Far i la prolongació del carrer de Santa Margalida i a l’oest amb l’Avinguda
Josep Verd i Sastre.
Aquest espai pràcticament és una intersecció entre les vies o carrers esmentats, amb
paviment asfàltic, el qual és de lliure circulació pel transport privat des d’ambdues direccions.
Actualment part de la superficie considerada com a Plaça està ocupada per el mòdul
prefabricat que la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears ha instal.lat per tal de
donar cabuda a l’alumnat de l’IES Santa Maria.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA CAN ORELL
VIA

NºINVENTARI

122-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

521,00 m2
27,00 m
19,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

Espai públic corresponent a la Plaça de Can Orell, la qual delimita amb el nord amb el Carrer
Josep Maria Canyelles, a l’est amb el carrer de Sant Josep, al sud amb el carrer Fleming i a
l’oest amb els carrers Balenguera i carrer Rei Xanxo.
Aquesta Plaça actualment disposa de mobiliari de parc infantil adaptat a les necessitats i
normativa específica a més d’estar dotat de mobiliari per a vianants i d’enllumenat públic. Per
altra banda també hi ha arbrat i espècies arbustives com a ajardinament que conforma la
Plaça.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ

FOTOGRAFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA DE LA VILA
VIA

NºINVENTARI

123-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

136,00 m2
54,5 m
17,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça de la Vila es situa a la zona o barri conegut popularment la Vila, delimita al nord
amb el Carrer Oleza, a l’est amb el carrer de l’Església i al sud amb la travessia del Carrer
Josep Calafat.
Es tracta d’una Plaça de forma triangular, amb superfície pavimentada adoquinada i d’us
exclusivament peatonal. Aquest espai públic es situa a la zona estratègica del casc antic, degut
a la proximitat dels equipaments corresponents a l’Ajuntament, l’Ecomuseu de Ca s’Apotecari,
un magatzem i la Biblioteca de cas Metge Rei.
Per altra banda la Plaça compta amb una zona ajardinada d’una superfície d’aproximadament
39 m2, la qual compta amb una escultura d’homenatge a la vellesa. Per altra banda als voltants
de la Plaça s’hi observen jardineres, bancs i aparcaments per a usuaris de bicicleta.
Es tracta d’una zona neuràlgica degut al nombre considerable d’activitats a l’aire lliure que es
realitzen i la tranquil·litat degut a l’accés restringit del transport privat.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM

CATEGORIA

MESURES

PLAÇA ESCOLA CAN
CAPO
VIA

NºINVENTARI

124-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

885,00 m2
42,00 m
35,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça Escola Can Capo, es situa prop de l’Església de Santa Maria, concretament a la
intersecció entre el Carrer Rector Mora i la Plaça Nova.
Aquest espai públic, al marge esquerra del carrer, té una superfície aproximada de 590,00 m2,
mentre que al costat dret representa una superfície aproximada de 295,00 m2, comptabilitzant en
total una superfície aproximada de 885,00 m2.
Aquesta Plaça conté una part ajardinada d’aproximadament 200,00 m2 així com una escultura de
ferro forjat.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

PLAÇA BARTOMEU HORRACH

NºINVENTARI

125-PL-2014

CATEGORIA

VIA

US

PLAÇA

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

1.064,00 m2
38,00 m2
28,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça Bartomeu Horrach és un espai públic integrat a la zona est del casc urbà de Santa
Maria, corresponent a una zona urbana de viviendes plurifamiliars de nova construcció. Aquest
espai públic es situa a la intersecció amb el Carrer Josep Capó Historiador i el Carrer Rector
Bernat
Aquest espai públic disposa de mobiliari de parc infantil, enllumenat públic, àrea de descans
amb bancs i papereres a més de vegetació ajardinada i estructures efímeres que permeten la
protecció del sol.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA SON FUSTER
ESPAI PÚBLIC

NºINVENTARI

126-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

492,00 m2
70,00 m
de 3 a 8 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

Aquesta Plaça es situa a la zona meridional del casc urbà de Santa Maria, concretament limita
amb el Camí de Passatemps i el Carrer Rector Caldentey, arribant al Col.legi Ramon Llull.
Popularment la zona rep el nom de “Es Vinyet” fet que es justifica per la existència del cultiu de la
vinya.

PLANOL LOCALITZACIÓ

FOTOGRFIES
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NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA DELS HOSTALS
VIA

NºINVENTARI

127-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

804,00 m2
82,00m
9,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça dels Hostals rep el topònim de la zona del poble on es situa, coneguda amb el nom
dels Hostals. Aquesta Plaça es localitza a una zona de cruïlla de vies de comunicació, limitant al
sud de l’espai públic amb la carretera en direcció a Palma-Inca o carrer Bernat de Santa
Eugènia, a l’oest amb el Carrer Antoni Gelabert i l’element patrimonial de Sa Sinia, la qual
condueix en direcció al municipi de Bunyola.
Aquest espai públic es situa a una àmplia zona que a principi de segle XX ocupava un hostal.
Aquest allotjament a l’igual de la resta que s’hi trobaven complien la funció d’allotjar els vianants
que pernoctaven al municipi al transcurs del llarg viatge que els hi suposava anar dels pobles de
la part Forana cap a Palma i a l’inversa.
El conjunt de la Plaça ha estat objecte de determinades reformes, entre les quals destaca
l’embelliment i pavimentació de l’entorn, realitzat a principis de l’actual segle i el qual ha permès
reactivar els comerços i punts de restauració existents a la zona.
Al conjunt de l’espai públic compta amb arbrat, enllumenat públic, ajardinament i aparcament
per a bicicletes, constituint-se un dels espais públics més transitats i dinàmics del casc urbà de
Santa Maria del Camí.

PLANOL LOCALITZACIO
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FOTOGRFIES
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NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA JAUME II
VIA

NºINVENTARI

128-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

517,00 m2
34,00 m
13,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

L’espai públic corresponent a la Plaça Jaume II es situa a la zona coneguda com a Barri de
“Son Fango”, la qual limita a l’oest amb els carrers Rector Bernat i Joan Alcover i a l’est amb el
carrer Costa i Llobera.
Aquest espai públic consta de dues zones clarament diferenciades, una zona adaptada a
mobiliari com a Parc Infantil, amb el paviment i mobiliari corresponent, d’aproximadament 97,6
m2.
Per altra banda s’observa una zona amb paviment empedrat, d’aproximadament 423 m2 on es
situa una font. Al perímetre de la Plaça s’observa vegetació arbustiva i arbòria, dotant d’una
harmonia i profunditat considerables.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ

FOTOGRFIES

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA NOVA
VIA

NºINVENTARI

129-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

7.765,00 m2
163 m
49 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça Nova o coneguda també com a Plaça del Mercat és un espai públic multifuncional i
del que actualment es considera com a un dels espais públics amb major densitat d’usuaris i
d’activitats.
Aquest espai públic limita al nord amb el carrer de Ses Quarterades a l’est amb la via i carrer
paral·lel a la Plaça d’Espanya, al sud amb el Carrer Guillem Forteza i a l’oest amb el Carrer
Bartomeu Simonet.
Entre els principals elements que s’hi observen, es poden diferenciar tres usos principals a
nivell funcional. Un és la pista de petanca, la qual es troba envoltada de vegetació arbustiva
que la delimita i diferencia de la resta de l’espai públic, representant una superfície aproximada
de 755 m2.
Per altra banda hi ha els banys públics de la Plaça, els quals, representats per la figura d’una
senalla de ferro forjat, son un exemple d’innovació i integració al conjunt de l’espai públic i
ocupen una superfície aproximada de 68 m2.
Mentre a l’extrem sud de la Plaça, limitant amb el carrer Arquitecte Guillem Forteza, s’hi troba
un parc infantil, el qual disposa de mobiliari i paviment adaptat a la normativa exigent, el qual
ocupa una superfície aproximada de 680 m2. Al costat de la Plaça s’hi localitza una zona de joc
amb dues cistelles de basket.
El conjunt de la Plaça Nova està dotada d’enllumenat públic, punts de consum d’aigua
potable, papereres i bancs per a vianants, a més de disposar d’accessos adaptats als
discapacitats amb l’eliminació de barreres arquitectòniques.
El diumenge de cada setmana s’hi realitza el mercat setmanal, reconegut com a un dels
principals de Mallorca. El mercat setmanal ocupa el recinte de la Plaça Nova, la Plaça
d’Espanya i la placeta adjunta al centre sanitari. Per altra banda el conjunt de la Plaça també és
utilitzada per les fires i actes de les festes patronals.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA

MESURES

PLAÇA DEL ROBIOL
VIA

NºINVENTARI

130-PL-2014

US

PLAÇA

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

143,00 m2
17,00 m
8,00 m

DADES DESCRIPTIVES DE L’ESPAI PÚBLIC

La Plaça del Robiol és un espai públic situat al casc antic de Santa Maria del Camí, més
concretament al marge esquerra del Carrer Llarg, a l’altura entre els carrers Arquitecte Guillem
Mesquida i Bartomeu Simonet.
Aquest espai públic manté la característica singular de trobar-se connectat al carrer Llarg
mitjançant un carrer tancat, el qual no dona accés a cap altra via pública. Actualment no es
disposa de mobiliari públic propi, essent pràcticament un espai d’us comunitari entre els veïns.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ

FOTOGRFIES
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NOM DE L’IMMOBLE

SA QUINTANA

ADREÇA

POLIGON 3 PARCEL.LA 218
“SAN CREDO”

NºINVENTARI

131- PL-2014

CATEGORIA

SOLAR

US

AREA
RECREATIVA

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A003002180000PR

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

1.543,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L’IMMOBLE

Aquesta parcel·la es situa a la prop de la zona coneguda popularment com a Terrades, la qual
limita al nord amb la referència cadastral 07056A003001280000PJ a l’est amb la intersecció amb
el camí provinent de Son Llaüt, el camí vell de Muro, i el camí provinent de la zona del casc urbà
coneguda Camí Baronia de Terrades. Al sud limita amb el tram de camí que conforma la
intersecció dels camins esmentats i a l’oest amb les parcelles 216 i 219 del polígon 3.
Aquesta zona de descans o espai públic correspon a una zona d’aturada obligatòria per part
del bestiar que provenia del Camí Vell de Muro i es dirigia a la Serra de Tramuntana, formant
part de la transhumància que existia a la societat agrària fins a mitjans del segle XX.
Actualment representa una àrea de descans la qual conté bancs, paperes i vegetació arbustiva
que integra la zona ajardinada.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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5.4.3. Disseminats

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER I
VIA

NºINVENTARI

132-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

2,23 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter I correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent al Polígon 1 (veure fitxa
corresponent).
Els llindars del Quarter I, corresponen al nord amb la carretera Ma-2021 que comunica amb el
municipi d! Alaró i els prolonga en direcció al Camí del Raiguer. A l! est limita amb el terme
municipal de Consell, al sud limita amb la carretera Ma-13A que comunica els municipis de
Santa Maria i Consell i a l! oest limita amb el Camí de Coanegra.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER II
VIA

NºINVENTARI

133-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

3,14 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter II correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent, al polígon 1 (veure fitxa corresponent)
Així els límits del Quarter II corresponen al nord amb el Camí Vell d! Alaró, a l! est amb el límit del
terme municipal entre Santa Maria i el municipi d! Alaró. Al sud amb la carretera Ma-2021 la qual
condueix a Alaró i enllaça amb el Camí del Raiguer i a l! oest amb la prolongació del Camí de
Coanegra a l! altura de Son Torrella.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER III
VIA

NºINVENTARI

134-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

0,8 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter III correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 7 (veure
fitxa corresponent)
Així els límits del Quarter III corresponen al nord amb delimita al nord amb la prolongació del
Camí del Raiguer, a l! est amb el Camí de Coanegra, al sud amb el límit del casc urbà de Santa
Maria i al sud est amb el traçat del Camí de Son Montserrat i la via ferroviària Palma-Inca.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER IV
VIA

NºINVENTARI

135-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

0,82 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter IV correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 8 (veure fitxa
corresponent)
Així els límits del Quarter IV corresponen al nord amb el Camí de Ca Na Cili, a l! est amb el Camí
de Coanegra, al sud amb la prolongació del Camí del Raiguer i a l! oest amb la carretera MA-2020.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER V
VIA

NºINVENTARI

136-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

15,5 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter V correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 8 (veure
fitxa corresponent)
Així els límits del Quarter V corresponen al nord amb el terme municipal de Bunyola,
concretament la zona de la Comuna de Bunyola, a l! est amb el terme municipal d! Alaró, al sud
amb el Camí Vell d! Alaró, el Camí de Coanegra i el Camí de Ca Na Cili i amb la carretera MA2020. A l! oest limita amb el terme municipal de Bunyola, concretament amb part de la Comuna
de Bunyola.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER VI
VIA

NºINVENTARI

137-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

0,7 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter VI correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 7 (veure fitxa
corresponent)
Així els límits del Quarter VI corresponen al nord amb la carretera MA-2020 de Santa Maria a
Bunyola, a l! est amb el límit del casc urbà de Santa Maria, al sud amb la carretera MA-13A de
Santa Maria a Palma i a l! oest amb el límit del terme municipal de Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER VII
VIA

NºINVENTARI

138-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

0,34 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter VII correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 6 (veure
fitxa corresponent)
Així els límits del Quarter VII corresponen al nord amb la carretera MA-13A i el terme
municipal de Marratxí, a l! est amb el casc urbà de Santa Maria, al sud amb el Camí de Son
Ganxo amb prolongació amb el Carrer Joan Mesquida i a l! oest amb el terme municipal de
Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER VIII
VIA

NºINVENTARI

139-QUA-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

0,54 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter VIII correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar part del disseminat existent al polígon 6 (veure
fitxa corresponent)
Així els límits del Quarter VIII corresponen al nord amb la prolongació del Camí de Son
Ganxo amb el Carrer Joan Mesquida, a l! est amb la carretera MA-3010, al sud amb la
intersecció amb la carretera MA-3030 de Santa Maria a Sencelles i l! Autopista MA-13 i la
carretera MA-3030 en direcció a Marratxí. A l! oest limita amb el terme municipal de Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

QUARTER IX
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

140-QUA-2014

US

DISEMINAT

7 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Quarter IV correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent al polígon 5.
Els llindars del Quarter IX corresponen al nord amb la carretera MA-3030 de Santa Maria a
Sencelles, concretament entre els punts quilomètrics 3,4 i 5. A l! est limita amb la fita del terme
municipal de Santa Eugènia, en la que s! hi localitza bona part de l! Àrea Natural d! Especial Interès
(ANEI) corresponent al Puig de Son Seguí. Al sud limita amb els terme municipals de Santa
Eugènia i Marratxí, incloent la zona del Puig de Son Segui. A l! oest limita amb el terme municipal
de Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 1
VIA

NºINVENTARI

141-POL-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

3,14 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 1 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Així els límits d! aquest polígon corresponent al nord amb el Camí Vell d! Alaró, a l! est amb el límit
del terme municipal entre Santa Maria i el municipi d! Alaró. Al sud amb la carretera Ma-2021 la
qual condueix a Alaró i enllaça amb el Camí del Raiguer i a l! oest amb la prolongació del Camí de
Coanegra a l! altura de Son Torrella.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 2
VIA

NºINVENTARI

142-POL-2014

US

DISEMINAT

SUPERFICIE (km2)

2,23 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 2 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb la carretera Ma-2021 que comunica
amb el municipi d! Alaró i els prolonga en direcció al Camí del Raiguer. A l! est limita amb el
terme municipal de Consell, al sud limita amb la carretera Ma-13A que comunica els municipis
de Santa Maria i Consell i a l! oest limita amb el Camí de Coanegra.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 3
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

143-POL-2014

US

DISEMINAT

1,82 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 3 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb la carretera PM-713 de Santa Maria a
Consell, a l! est amb el límit del terme municipal de Consell, al sud amb el Camí Vell de Muro i la
zona del casc urbà popularment coneguda com a Terrades i a l! oest amb el límit del casc urbà
de Santa Maria.
El Polígon de Son Llaüt, com a sol urbà industrial, el qual es situa dins la delimitació del
polígon, no es comptabilitza amb la superfície calculada a l! extensió del polígon 3.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 4
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

144-POL-2014

US

DISEMINAT

3,32 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 4 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb el Camí Vell de Muro, a l! est amb el
límit del terme municipal de Consell, al sud amb la carretera MA-3020 de Santa Maria a
Sencelles i a l! oest amb l! enllaç i prolongació de la carretera MA-3020 en direcció al casc urbà
de Santa Maria.
Un aspecte a destacar és el fet que la zona oest del polígon 4 es veu travessada pel traçat de
l! autopista MA-13 de Palma " Sa Pobla.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 5
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

145-POL-2014

US

DISEMINAT

7,00 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 5 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme municipal
de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb la carretera MA-3030 de Santa Maria a
Sencelles, concretament entre els punts quilomètrics 3,4 i 5. A l! est limita amb la fita del terme
municipal de Santa Eugènia, en la que s! hi localitza bona part de l! Àrea Natural d! Especial Interès
(ANEI) corresponent al Puig de Son Seguí. Al sud limita amb els terme municipals de Santa
Eugènia i Marratxí, incloent la zona del Puig de Son Segui. A l! oest limita amb el terme municipal
de Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 6
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

146-POL-2014

US

DISEMINAT

0,8 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 6 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb el casc urbà de Santa Maria i el Camí i
un tram de la carretera MA-13, a l! est amb la carretera MA-3010 i la intersecció entre les
carreteres MA-3030 de Santa Maria a Sencelles, la carretera MA-3010 de Santa Maria a Pòrtol
i l! autopista Palma " Sa Pobla MA13. Al sud limita amb el terme municipal de Marratxí el qual
es delimita a través amb la carretera MA-3030 i a l! oest amb el terme municipal de Marratxí.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 7
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

147-POL-2014

US

DISEMINAT

1,51 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 7 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb la continuació del Camí del Raiguer
amb la carretera MA-3021 de Santa Maria a Alaró, a l! est amb el Camí de Coanegra, al sud
amb el nucli urbà de Santa Maria i la carretera MA-13A la qual representa el límit amb el terme
municipal de Marratxí. A l! oest limita el polígon 7 limita amb el terme municipal de Marratxí.
La superfície que determina l! extensió del polígon 7 no s! inclou la superfície corresponent a la
urbanització de Son Borreó, al ser considerada segons el cadastre com a sol urbà consolidat.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

POLIGON 8
VIA
SUPERFICIE (km2)

NºINVENTARI

148-POL-2014

US

DISEMINAT

16,32 km2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El Polígon 8 correspon a la delimitació que el Cadastre planteja al sol rústic del terme
municipal de Santa Maria alhora de classificar el disseminat existent.
Els llindars d! aquest polígon corresponen al nord amb el terme municipal de Bunyola, a l! est
amb el terme municipal d! Alaró i amb el Camí Vell d! Alaró. Al sud limita amb el tram del Camí
del Raiguer corresponent a una prolongació de la carretera MA-3021 de Santa Maria a Alaró i
amb la carretera MA-2020 de Santa Maria a Bunyola. A l! est limita amb el terme municipal de
Bunyola.
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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NOM

URBANITZACIÓ CAN BORREÓ

NºINVENTARI

149-URB-2014

CATEGORIA

VIA

US

CARRER

MESURES

SUPERFICIE APROX. (m2)

49.825,37 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
La urbanització de Can Borreo es situa a la zona merdional del terme municipal de Santa
Maria, concretament a la prolongació del Camí del Raiguer en direcció a la carretera de
Bunyola. Al nord limita amb la citada prolongació, a l! est limita amb el Camí de Coanegra, al
sud amb diseminat rural i a l! oest amb la carretera PMV-202-1.
Aquesta urbanització es caracteritza per estar dotada dels següents espais públics de
propietat municipal:
- Carrer Antoni Maria Alcover
- Carrer Ritch Miller
- Plaça Josep Maria Llompart
A més d! aquests espais també disposa d! un dipòsit regulador i un pou d! abastiment municipal.
La urbanització de Can Borreó es regeix per un Pla Parcial el qual es troba integrat dins el
Text Refós de les Normes Subsidiàries de l! any 1995, corresponents al planejament urbanístic
municipal.

PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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5.5. Camins Públics
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NOM

CATEGORIA

MESURES

CALLE JUAN MESQUIDA.
SANTA MARIA DEL CAMI
(ILLES BALEARS)

VIA DE COMUNICACIÓ

NºINVENTARI

150-CA-2014

US

CAMI CARRER

SUPERFICIE APROXIMADA

4.565,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
Aquest està identificat al padró d! IBI i al cadastre amb la referència cadastral

07056A006090090000PO. El conjunt del traçat transcorre des del casc urbà, amb el nom de
carrer Joan Mesquida, seguint al sol rústic, amb la referència cadastral 07056A00609009,
essent considerada com a una via de comunicació de domini públic.

Aquest via de comunicació enllaça el casc urbà fins al límit del terme municipal de Marratxí,
amb una llargària de 733 mts lineals i una amplària mitja de 6 mts, enllaçant el límit del casc
urbà de Santa Maria per la zona " Can Colom# fins a la zona de Es coneguda popularment com
" Es Cabàs# o " Es Coscois# .
PLÀNOL LOCALITZACIÓ
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DADES REGISTRE DE PROPIETAT
CAMI DE COANEGRA- CAMI
NºINVENTARI
151-CA-2014
D! ORIENT- CAMI DES FREU
Les dades de registre de propietat o aquelles relacionades les quals permeten directa o
indirectament acreditar la titularitat pública del camí de Coanegra son algunes com:
CATEGORIA
CAMI
CAMI
- Aprovació per Ple
a PÚBLIC
data de 18 de març de 1866US
sigui incorporat com
a " bienes de
prestación personal de esta villa# el tram de camí entre el casc urbà de Santa Maria fins
(m2)
Atenent-se a la descripció del catàleg
a l! enllaç SUPERFICIE
amb la carretera
vella d! Alaró.
DISTANCIA
LLARGARIA
a la de
descripció
del personal#
catàleg la
- Al 1869 en sessió ordinària s! aprovà que " se Atenent-se
haga producto
prestación
MESURES
DISTANCIA
AMPLARIA
Especificada
a
cada
un
dels
7
trams
que Vell
el
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conforma
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DE de
L! ESPAI
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A partir de
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NOM

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

El grup de FODESMA del Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca a l! any 1993
ha realitzat tasques per la recuperació del camí, com la neteja i execució de treballs silvícoles
dirigits a mantenir els valors paisatgístics de la Serra de Tramuntana
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NOM

CAMÍ DES RAGUER /
CAMI DE RUBINES

CATEGORIA

CAMI PÚBLIC

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

152-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
Entre 4 i 5 m.

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM a
l! any 1999, el Camí des Raiguer/Cami de Rubines comprèn la zona entre la partió del terme
municipal de Marratxí amb Santa Maria i la carretera de Santa Maria a Alaró a l! altura de Can
Franco ( PMV-2021). El Camí des Raiguer/Cami de Rubines es divideix en quatre trams els
quals es descriuen a continuació:
Tram 1, comprèn del terme municipal de Marratxí fins prop de la via fèrria del tren d! Inca.
Tipologia carro, d! amplària entre 4 i 5 m, tipus de ferm asfalt
Tram 2, correspon al nou accés del Camí del Raiguer, des de la carretera de Bunyola,
construït per suprimir el pas a nivell de la via fèrria
Tipologia de carro, d! amplària 5 m i tipus de ferm asfalt.
Tram 3, comprèn des de la carretera de Bunyola fins a la carretera de Santa Maria a
Alaró, a prop de Can Franco.
Tipologia de carro, amplària de 4,5 m, tipus de ferm asfalt.
Tram 4, correspon a un petit tram de camí d! uns 50 m de llargària, entre la carretera de
Bunyola i la via fèrria. Correspon a l! antic traçat de camí, quan existia el pas a nivell
sobre la via fèrria.
Tipologia de carro, amplària de 4,5 m, tipus de ferm asfalt.
Altres camins que comunica el Camí des Raiguer / Camí de Rubines son la continuació
del Camí dins el terme municipal de Marratxí fins el Camí de Sa Bomba i el Camí des
Serral per Can Capellà.
Cal tenir en compte que el Camí es troba interromput per la Carretera de Santa Maria a
Bunyola, la PM-202, així com també destaca el fet que el Camí del Raiguer segueix des de Can
Franco fins al terme municipal d! Alaró.
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DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

Noticies que va emetre l! Ajuntament de Santa Maria del Camí l! any 1821 sobre els
camins del seu terme per formar part de l! expedient de camins i travessies de Mallorca.
" Relación de Caminos Vecinales a incluir en el Plan de Obras Municipales# de 1893
1929-1930 la comissió de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí notifica a la companya
de ferrocarrils de Mallorca la existència del tram afectat pel pas a nivell.
L! Any 1934 es realitza la distribució de reble per arreglar els trams de camí afectats.
L! Any 1965 la Diputació Provincial de les Illes Balears inclou el " Camí del Reguer# dins
el " Plan Provincial de Cooperación de 1966-67# per fer obres de pavimentació d! asfalt.
A l! any 1967 l! Ajuntament de Santa Maria aprova la certificació de les obres de
pavimentació d! asfalt de la zona de Can Franco i " Es Regues# .
L! Any 1973 el Grup de Treball de Balears demana la col·laboració de l! Ajuntament de
Santa Maria dins el " Plan Nacional de Vias Provinciales# , fet que es tendria en compte
alhora de fer la carretera MA-202 i el final de la carretera MA-2021
A l! any 1973 s! inclou dins l! IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) la inclusió
de determinats camins per tal de fer millores.
A L! any 1982 el FEVE mostra la seva conformitat davant la proposta de l! Ajuntament de
Santa Maria del Camí de suprimir determinats passos a nivell, mitjançant la construcció
d! un camí lateral que afecta al tram 2.
A l! any 1991 s! aprovà un projecte d! enllumenat del " Camí des Reguer#

A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del Planejament del
terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix el " Camí des Reguer# , concretament el tram
nº3.
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NOM

CAMI DES COSCOIS /
CAMI DES POU DES COLL

CATEGORIA
MESURES

CAMI PUBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

153-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM a
l! any 1999, el Camí des Coscois / Camí des Pou des Coll es constitueix en un sol tram el qual
s! inicia al nucli urbà de Santa Maria a continuació del Carrer Joan Mesquida fins arribar a la
intersecció amb la carretera PM-303, al límit del terme municipal de Marratxí.
Les característiques del tram que el defineix mantenen una tipologia de carro, amb una
amplària de 5 a 6m i un tipus de ferm d! asfalt.
Els altres camins amb els que comunica tant sols és amb el Camí de Son Ganxo.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

-

Any 1709 el llibre de consells de Santa Maria del Camí (antic òrgan de govern
municipal), remet al consell de Marratxí si està disposat a realitzar alguna aportació per
millorar el camí.
Any 1816, en resposta de l! Ajuntament de Santa Maria a la Junta de Camins, esmena
una serie de millores que té previst realitzar a la zona de " Pla de Buch# , Molinets i es
Coscois.
Any 1850 l! Ajuntament de Santa Maria aprova ajudar a un veí que s! ha ofert a realitzar
una millora a un pou localitzat al traçat del Camí dels Coscois.
Any 1901 el Batle de Santa Maria comunica al Batle de Marratxí la necessitat de
realitzar millores al camí dels Coscois, essent aquest transitat per veïns d! ambdós
pobles.
Any 1913 veïns demanen construir a la finca " del Camp de la Creu# , la qual limita amb
el Camí dels Coscois.
Any 1917 es proposa a la Comissió de Camins que el consistori santamaria faci unes
visites a la zona del Camí des Pou des Coll per tal que es realitzin millores a aquest.
Any 1933 un regidor de l! Ajuntament de Santa Maria proposa la necessitat de dotar
d! enllumenat públic al Camí des Pou des Coll, mentre que a l! any 1930 es fan millores
omplint de reble al Camí dels Coscois.
A l! any 1969 l! Ajuntament de Santa Maria demana que s! inclogui el Camí dels Coscois
dins el " Plan de Obras y Servicios# la pavimentació asfàltica d! aquest.
L! Any 1973 el Grup de Treball de Balears demana la col·laboració de l! Ajuntament de
Santa Maria dins el " Plan Nacional de Vias Provinciales# , l! Ajuntament informà que el
Camí dels Coscois tenia una llargària de 0,8 km una amplada de 5 m, afegint
l! observació que " proximamente será asfaltado#
Al mateix 1973 es contracten les obres d! asfaltat del Camí dels Coscois.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix el " Camí des
Reguer# , concretament el tram nº3.
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NOM

CAMI DE MURO / CAMI DE
TERRADES

NºINVENTARI

154-CA-2014

CATEGORIA

CAMÍ PÚBLIC

US

CAMI

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
5 metres

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC

A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí de Muro o Camí de Terrades es constitueix per un sol tram amb tipologia
de carro, amplària de 5,5 a 6 m i tipus de ferm d! asfalt.
L! inici del Camí de Muro o Camí de Terrades és del casc urbà de Santa Maria fins arribar al
terme municipal de Consell, al creuer amb la camada del Terme.
Els altres camins amb els que comunica son el Camí des Matar, el Camí de Can Cerdó, el
Camí de Son Llaüt, el Camí de Can Quart, el Camí de Ca Sa Ferrera i el Camí del Terme.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
- Al 1815 s! incorpora el Camí de Muro dins l! Expedient General sobre la recomposició de
camins, el qual esmenta la necessitat d! arreglar determinats trams afectats pel trànsit de carros
i animals de càrrega tant al citat camí com al " Paraje de Terrades# .
- Al 1821 a l! Expedient sobre travessies i camins de Mallorca, l! Ajuntament de Santa Maria,
esmenta el mal estat des del Pou des Coll fins a Binissalem, degut a la climatologia adversa.
- A l! any 1893 s! inclou la " Relación de Caminos Vecinales a incluir en el Plan de Obras
Municipales# el Camí de Muro amb 3.775 metres de longitud.
- A l! any 1922 un regidor proposa realitzar millores al paviment del " Camino de Tarradas#
- A l! any 1950 un regidor esmenta les millores que es realitzen al Camí de Terrades i la
continuïtat d! aquestes al Camí de Muro i la necessitat que tenen aquestes al ser vies molt
transitades
- L! Any 1973 el Grup de Treball de Balears demana la col·laboració de l! Ajuntament de Santa
Maria dins el " Plan Nacional de Vias Provinciales# , incloent aquest camí amb una longitud de 2
km, amb inici al Carrer Baronia de Terrades i final al Terme municipal de Consell.
- L! any 1976 l! Ajuntament de Santa Maria sol·licita la cooperació tècnica de la Diputació
Provincial per elaborar el projecte de pavimentació asfàltica del Camí des Rafal des Polls i el
Camí de Muro. Posteriorment a l! any 1977 s! executa el projecte amb una longitud de 2.060
metres i amplària de 5 metres.
- A l! any 1978 l! IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario) concedeix una subvenció per
asfaltar el Camí de Muro.
- A l! any 1997 l! Ajuntament de Santa Maria signà un conveni de col·laboració amb la
Conselleria d! Agricultura, Comerç i Indústria per realitzar tasques de millora del Camí de Muro
degut al trànsit i activitats agrícoles que s! hi desenvolupen al seu entorn.
- A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del Planejament
del terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix el Camí de Muro.
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NOM

CATEGORIA
MESURES

CAMI D! ALARO / CAMI DE SA
TEULERA / CAMI VELL DE
SANTA MARIA
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

155-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
2,6 a 4,1 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí d! Alaró, Camí de Sa Teulera i Camí Vell de Santa Maria està format per 1
tram. Aquest representa una tipologia de carro, una amplària de 2,6 a 4,1 m i un tipus de ferm
d! asfalt, excepte uns 40 metres de llargària.
Altres camins amb els que delimita son el Camí de Coanegra, el Camí de Can Gener i la
continuació del Camí del terme d! Alaró.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Any 1781 es dota d! una talla extraordinària per la recomposició del camí de 52 sous i
62 lliures per millorar la comunicació amb la Vila i el " Predio de Sa Teulera# o " Costa den
Muntaner# .
Any 1821 l! Expedient de camins i travessies informa del bon estat en que es troba el
camí, al ser aquest transitat per la gent que es dirigeix de Palma a Alaró i a l! invers.
Actes de sessions plenàries de l! Ajuntament d! Alaró és comú trobar punts en que
esmenta actuacions a realitzar per la millora del camí.
Any 1867 l! Ajuntament d! Alaró realitza una estudi previ per incorporar el Camí dins el
" Plan de Obras Municipales# , esmentant la distància d! un quilòmetre i cinquanta metres.
Any 1898 es realitza el projecte per arreglar la rasant del camí a l! altura del " Predio de
Sa Teulera# així com la zona de " Son Torrella# .
Any 1914 l! Ajuntament de Santa Maria realitzà obres d! habilitació o construcció dels
camins veïnals de Son Torrella fins Alaró, amb uns distància nou quilòmetres de longitud.
Any 1934 l! Ajuntament de Santa Maria de forma mancomunada amb l! Ajuntament
d! Alaró proposa la incorporació del camí al plànol o projecte de camins provincials.
Any 1948 gestors proposen reutilitzar el sobrant de pedra d! obres realitzades per la
millora del camí i aprofitar-ho per millorar un tram del Camí de Son Torrrella.
Any 1973 l! Ajuntament de Santa Maria incorpora a través de l! IRYDA (Instituto de
Reforma y Desarrollo Agrario) la inclusió del Camí d! Alaró dins el " Plan de Obras y Mejoras
Territoriales#
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix amb el nom de Camí Vell
d! Alaró.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CATEGORIA
MESURES

CAMADA DEL TERME. ENTRE
ELS TERMES DE CONSELL I
SANTA MARIA DEL CAMÍ
CAMÍ PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

156-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 3 a 5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM a
l! any 1999, el Camí anomenat Camada del Terme, situat entre els termes municipals de Santa
Maria i Consell es constitueix per un sol tram amb tipologia de carro, amplària de 3 a 5 m i
tipus de ferm d! asfalt.
Aquest Camí s! inicia a la carretera Palma-Inca, devora la partió dels termes de Santa Maria i
Consell i finalitza al terme municipal de Santa Eugènia, carretera de Santa Maria a Sencelles
PM-302 km 4,9.
Altres camins que comunica és amb el Camí Vell de Muro i les Camades del pla de Buc.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Any 1990 la Conselleria d! Agricultura i Pesca del Govern Balear planteja realitzar
millores.
Al mateix any una carta remesa per l! Ajuntament de Santa Maria del Camí als
propietaris esmenta que el camí discorre entre les fites dels termes municipals de Santa Maria
del Camí, Consell i Santa Eugènia.
Al creuer amb el Camí Vell de Muro hi ha un cartell de la C.E.E , Govern Balear i MAPA
en relació al Pla de Camins Rurals de Balears.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE SA VINYA VELLA
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

157-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 2,5 a 3,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat de Sa Vinya Vella, situat es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 2,5 a 3,5 m i tipus de ferm terra.
L! inici d! aquest camí es de la carretera de Santa Maria a Sencelles per la PM-302, km 2,1 i
finalitza a la carretera PM-303, km 5,4. Aquest camí limita no es planteja que limiti amb cap
altra camí.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Any 1887 particulars sol·liciten a l! Ajuntament de Santa Maria que permeti el pas de
carruatges pel camí que condueix de Molinets a l! antiga Carretera de Sencelles, degut a que un
particular impossibilità el trànsit. Aquesta sol·licitud és contestada per part del Regidor
competent al.legant que segons la llei municipal de 1870, concretament l! article 67 nº2,
l! Ajuntament té l! obligació de vetllar per la subsistència dels camins públics, proporcionant un
termini de tres dies posteriors a la notificació que es restitueixi el pas.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE SON GANXO
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

158-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 3,2 a 3,9 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat de Son Ganxo, es constitueix per un sol tram amb tipologia de
carro, amplària de 3,2 a 3,9 m i tipus de ferm asfalt.
Aquest camí inicia el seu tram al nucli urbà de Santa Maria, proximitats de la Voltadora de
Can Andrià i finalitza al Camí dels Coscois. El Camí de Son Ganxo limita amb el Camí dels
Coscois.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Any 1970 s! encarregà a l! arquitecte Gabriel Vidal Arcas la " redacción de un proyecto de
avenida, con aparcamiento, que siguiendo el Camino de Son Ganxo, comprenda el tramo entre
la Plaza Andreu Torrens y la altura de la Calle Andres Bestard, prolongando así la Calle Jaime
I# .
- Sessió plenària de 24 de setembre de 1992 l! Ajuntament de Santa Maria inclou el Camí de
Son Ganxo junt amb altres camins, dins el Pla de Camins Rurals de la Conselleria d! Agricultura
i Pesca
- Any 1993, el Batle comunica que la inclusió d! aquesta camí ha suposat el finançament d! un
60% per part de la Conselleria d! Agricultura i Pesca i d! un 40% per part del consistori.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix amb el nom de Camí de
Son Ganxo.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE MOLINERS /
CAMI DEN TIRO
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

159-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 3,2 a 3,4 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM a
l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Moliners o Camí den Tiró, es constitueix per un sol tram
amb tipologia de carro, amplària de 3,2 a 3,4 m i tipus de ferm asfalt.
Aquest Camí s! inicia a la carretera de Palma $ Inca i finalitza a la Carretera de Santa Maria $
Alaró PMV-2021, Km 2,25. El Camí de Moliners o Camí d! en Tiro no limita amb cap altra camí.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Any 1378 a les notes de Jaume de Paborde es troba una de les primeres referències
del Camí dels Moliners, fent esment a una parcel·la en concret la qual limita amb " con el
camino llamado dels Moliners, que viene del Rafalet i va a la Parroquia de Cohanegra# .
Any 1905 un veí de Santa Maria presentà una instància referida a la modificació del
traçat del Camí dels Moliners.
Acta de 25 de maig de 1952 de la Comissió Permanent de l! Ajuntament de Santa
Maria, recull la notificació enviada per la " Jefatura de Obras Públicas# , sobre el canvi de nom
per la carretera " comarcal# per " insular# i la conveniència de mantenir el pas d! establidors
denominat de Can Tiro, utilitzat per tasques relacionades amb l! agricultura.
Any 1991, a l! acta del ple de 12 de setembre el grup polític PP-UM formula una
pregunta sobre les obres realitzades al " tram de camí rural# anomenat " camí dels feriners# , el
qual es situa des de la carretera d! Inca fins prop de la via fèrria del tren d! Inca.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, forma part de la xarxa de camins
veïnals.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE CA NA CILI
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

160-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 3,7 a 5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Ca Na Cili, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 3,7 a 5 m i tipus de ferm asfalt.
Aquest Camí s! inicia al Camí de Coanegra i finalitza a la Carretera de Santa Maria a Bunyola,
i limita amb el Camí de Coanegra i amb el Camí den Rafal des Polls.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
- Al 1979 l! Ajuntament de Santa Maria del Camí decideix incorporar el Camí de Ca Na Cili a la
relació de camins que es sol·licitarà a l! IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario),
també sol·licitant la realització d! un projecte d! enllumenat públic.
- Any 1980 es realitza el projecte de pavimentació asfàltica del Camí de Na Cili
- Any 1981 s! aprova la certificació de les obres de pavimentació asfàltica del Camí de Na Cili
- A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del Planejament
del terme municipal de Santa Maria del Camí, forma part de la xarxa de camins veïnals.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE CA NA VINYES
CAMI PUBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

161-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
3m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí de Ca Na Vinyes, es constitueix per dos trams amb les següents
característiques:
Tram1, correspon a l! antic tram del camí abans de la supressió del pas a nivell de la via fèrria.
Comprèn des de la carretera de Bunyola fins a la via fèrria, amb una llargada d! uns 50m.
La tipologia és de carro, l! amplària és de 3 m i el tipus de ferm és de terra.
Tram 2, comprèn des de la via fèrria fins al camí del Raiguer.
La tipologia és de carro, amb una amplària de 3,5 m i un tipus de ferm d! asfalt.
Altres camins amb els que comunica tant sols és amb el Camí del Raiguer.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
- Any 1982, l! empresa FEVE (Ferrocarriles de Via Estrecha) mostra el seu acord amb la
supressió de determinats passos a nivell, fet que al cas del pas nº23 afecta al " Camino de Can
Viñas# , mitjançant comunicació a un costat o posteriorment, a càrrec de l! Ajuntament.
- Any 1999 l! Ajuntament de Santa Maria pagava una factura a l! empresa " Pavimentaciones
Sans S.A.# , en concepte d! obres per supressió del pas a nivell del Camí de Ca Na Morella al
Camí del Raiguer, en els que hi figuren 1.973 m2 d! asfalt.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CAMI DE PASSATEMPS

CATEGORIA
MESURES

CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

162-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
3,5 a 3,8 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Passatemps, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 3,5 a 3,8 m i tipus de ferm asfalt.
Aquest camí s! inicia al nucli urbà de Santa Maria i finalitza a la Carretera de Sencelles PM303 punt Km 4,45.
El Camí de Passatemps limita amb els vials de l! autopista Palma-Inca, el Camí de Can Morei i
el Camí de la Depuradora.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

Al 1845 una nota notarial d! una parcel·la situada a la zona del " predio de Brotat# alhora
de descriure els llindars de la propietat esmenta el " camino real de passatemps# .
Acta de 21 de novembre de 1879 l! Ajuntament de Santa Maria del Camí incita a dos
veïns que no realitzin més desperfectes al Camí de Passatemps, ocasionats per les
intervencions que realitzen a les seves propietats.
Any 1930 l! Ajuntament de Santa Maria dota al camí de Passatemps de 20 m on es
distribuirà reble per tal d! arreglar el seu mal estat.
Any 1934, l! Ajuntament de Santa Maria acorda eixamplar el tram del Camí de
Passatemps al punt que fa partió amb la Tanca de Can Fuster. Al mateix any es
realitza una nova distribució de reble de 23 metres al tram del Camí de Can Portolà.
Any 1979 l! Ajuntament de Santa Maria sol·licita a l! IRYDA (Instituto de Reforma y
Desarrollo Agrario) la inclusió del Camí de Passatemps dins el " Plan de Obras y
Mejoras Territoriales# .
Any 1981 l! Ajuntament de Santa Maria sol·licità al Consell de Mallorca la cooperació
tècnica per asfalta el Camí de Passatemps.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, apareix amb el nom de
" Camino de Portola#

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CAMI DES RAFAL DES POLLS

NºINVENTARI

163-CA-2014

CATEGORIA

CAMI PUBLIC

US

CAMI

MESURES

SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
5,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí des Rafal des Polls, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 5,5 m i tipus de ferm d! asfalt.
L! inici d! aquest camí es troba a la carretera de Santa Maria a Alaró PMV-2021, km 1,1 i
finalitza al Camí de Ca Na Cili. El Camí des Rafal des Polls limita amb el Camí de Ca Na Cili.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

l! Ajuntament de Santa Maria en sessió plenària de 15 de novembre de 1974 acordà
incloure el Camí des Rafal des Polls dins el programa de l! IRYDA (Instituto de Reforma
y Desarrollo Agrario), per realitzar la pavimentació asfàltica.
Al 1976 l! Ajuntament de Santa Maria acordà sol·licitar la cooperació tècnica per
realitzar la pavimentació asfàltica del Camí des Rafal des Polls, i al 1977 s! aprovà el
projecte amb una longitud de 800 m i una amplària prevista de 5 m.
A l! any 1979 l! Ajuntament de Santa Maria sol·licita incloure dins el Plan de Obras y
Servicios la pavimentació asfàltica, projecte que s! aprovaria al 28 de juliol de 1980.
Any 1979 s! inclou definitivament el Camí des Rafal des Polls dins el programa de
l! IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), a través del Plan de Obras y
Mejoras Territoriales.
Acta de plenari al 19 de gener de 1991 apareix la realització d! un projecte d! enllumenat
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, forma part de la xarxa de
camins veïnals

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CAMI DE SA CASETA

CATEGORIA
MESURES

CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

164-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 4 a 4,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Sa Caseta, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 4 a 4,5 m i tipus de ferm d! asfalt.
El Camí de Sa Caseta s! inicia al Camí de Coanegra i finalitza a la carretera de Santa Maria a
Alaró PMV- 2021 km 0,7.
Aquest Camí limita amb el Camí de Coanegra i amb el Camí de Sa Síquia.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

-

El 24 d! abril de1930 la comissió permanent de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí
acordà proposar a l! Ajuntament la declaració d! utilitat pública del traçat d! un " camino de
ruedas cruzando la Plaza de Can Orell por las fincas del Moli, conduzca al denominado
Sa Caseta# . Plantejant-se la amplada que havia de tenir.
El 28 d! agost de 1930 l! Ajuntament de Santa Maria donà compte de l! informe emès per
la comissió permanent.
El 28 de març de 1931 l! Ajuntament de Santa Maria acordà el projecte d! alineació que
partia des de la Plaça de Can Orell fins al Camí de Sa Caseta.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, forma part de la xarxa de
camins veïnals

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM

CAMI DE SA SIQUIA

CATEGORIA
MESURES

CAMÍ PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

165-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 4 a 6 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Sa Síquia, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 4 a 6 m i tipus de ferm d! asfalt.
L! inici del Camí de Sa Síquia es troba al nucli urbà de Santa Maria, al c/Josep Cañellas,
finalitzant al Camí de Sa Caseta. El Camí de Sa Síquia limita amb el Camí de Sa Caseta.

DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

El 24 d! abril de 1934 la comissió permanent planteja a l! Ajuntament de Santa Maria
declarar d! utilitat pública part del camí.
El 28 d! agost de 1930 l! Ajuntament de Santa Maria donà compte de l! informe emès
estudiant l! amplària que havia de donar-li al camí.
El 28 de març de 1931 el consistori aprovà un " plano del Camino del camino por el
Molino de Can Chic# , aparaguent el plànol d! alienació que anava des de la Plaça de
Can Orell fins al Camí de Sa Caseta.
Any 1979 l! Ajuntament de Santa Maria sol·licita la inclusió del Camí de Sa Síquia dins
el programa de l! IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario), a través del Plan
de Obras y Mejoras Territoriales.
Al 2 de novembre de 1982 s! aprovà la certificació de les obres per la pavimentació
asfàltica del Camí de Sa Síquia.
A l! apartat 3.3.2. de " Sistemes de Comunicació# de les Normes Subsidiàries del
Planejament del terme municipal de Santa Maria del Camí, forma part de la xarxa de
camins veïnals

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE SES PEDRERES
CAMÍ PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

166-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 2,5 a 3,5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Ses Pedreres, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 2,5 a 3,5 m i tipus de ferm d! asfalt
El Camí de Ses Pedreres s! inicia al Camí de Coanegra i finalitza a la finca de Sa Pedrera. El
Camí de Ses Pedreres limita amb el Camí de Coanegra i amb la continuació del camí fins a les
cases de sa Pedrera.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
- En sessió plenària de 25 de maig de 1877 l! Ajuntament de Santa Maria notificà a un particular
la necessitat de netejar l! obstrucció existent al camí davant la necessitat de deixar-ne pas pel
lliure accés als usuaris.

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMI DE SON LLAÜT
CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

167-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
3,3 a 5 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Son Llaüt, es constitueix per un sol tram amb tipologia
de carro, amplària de 3,3 a 5 m i tipus de ferm d! asfalt
El Camí de Son Llaüt s! inicia al Camí de Muro, proximitat de Terrades i Son Barca i finalitza a
la carretera de Palma al Port d! Alcudia C-713. El Camí de Son Llaüt comunica amb el Camí de
Muro.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

A mitjans del s.XIX el propietari de la finca situada al Predio de " San Andreu# sol·licitava
poder accedir al Pou de Can Cerdo, ja que sempre hi havia tingut accés, esmentant la
utilitat pública del Camí de Son Llaüt.
Actes de plenari de novembre de desembre de l! any 1929, la Comissió Permanent exposa
diferents despeses en concepte de jornals d! obres per habilitar el Pou de Can Cerdó.
El tram 1 del Camí de Son Llaüt ha estat asfaltat pels propietaris del Polígon ( en el
període de recepció per part de l! Ajuntament de Santa Maria), d! acord amb l! Ajuntament.
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CAMÍ DE SON PUNTA
CAMI PUBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

168-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 2 a 2,7 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Son Punta, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 2 a 2,7 m i tipus de ferm d! asfalt.
El Camí de Son Punta s! inicia a la Carretera de Santa Maria a Bunyola PM-202, km 1,85 i
finalitza a les proximitats de Son Punta. El Camí de Son Punta no limita amb altres camins.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
- Sessió plenària de 24 de setembre de 1992, l! Ajuntament de Santa Maria acordà la inclusió
del Camí de Son Punta, junta amb d! altres, al Pla de camins rurals de la Conselleria
d! Agricultura i Pesca del Govern Balear
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NOM

CAMI DE SON CANALS /
CARRERO DES CABAS

CATEGORIA
MESURES

CAMI PUBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

169-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 3 a 3,4 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Son Canals / Carrero des Cabas, es constitueix per
dos trams amb les següents característiques:
Tram 1: compren els primers 350 metres de camí, aproximadament, fins al Camí des Cabàs.
La tipologia de carro, amplària de 3 a 3,4 m i tipus de ferm és de terra i pedres.
Tram 2: comprèn la continuació del camí fins a Son Borreó
La tipologia de carro, amplària de 3,5 a 4 m i tipus de ferm és de terra i macadam.
Aquest camí s! inicia a la carretera de Santa Maria a Bunyola, proximitats del Torrent de
Coanegra, finalitzant a Son Borreó.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

Al 23 de gener de 1898 l! Ajuntament de Santa Maria acordà arreglar el tram 1 del camí
degut al mal estat, concretament la zona anomenada " Es Carreró des Cabàs#
La Comissió Permanent de 28 de desembre de 1928 aprovà les despeses i jornals que
s! havien de tenir en compte per realitzar la reparació del " Carreró des Cabàs# .
Sessió plenària de 24 de setembre de 1992, l! Ajuntament de Santa Maria acordà la
inclusió del Camí de Son Canals, junta amb d! altres, al Pla de camins rurals de la
Conselleria d! Agricultura i Pesca del Govern Balear.
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NOM

CAMI NOU DE SON
MONTSERRAT

CATEGORIA
MESURES

CAMI PUBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

170-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 5 a 5,6 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí Nou de Son Montserrat, es constitueix per un sol tram
amb tipologia de carro, amplària de 5 a 5,6 m i tipus de ferm d! asfalt.
Aquest camí s! inicia a la Carretera de Santa Maria a Alaró, PMV-2021, al creuer amb la via
fèrria, i finalitza al camí antic de Son Montserrat.
Aquest camí comunica amb el camí antic de les Cases de Son Montserrat, tallat per la via
fèrria.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

-

El 14 d! abril de 1982 l! empresa FEVE Ferrocarriles de España de Via Estrecha) mostra
el seu acord amb la proposta que l! Ajuntament de Santa Maria alhora de suprimir els
passos a nivell. En concret el nº24 correspon al Camí de Son Montserrat, mitjançant la
construcció d! un camí paral·lel a la via que comunicaria amb la carretera d! Alaró,
corresponent al tram 1.
El 30 de desembre de 1994 l! Ajuntament de Santa Maria pagava una factura a
l! empresa " Obras y pavimentaciones Sans S.A# en concepte de suprimir el pas a nivell i
asfaltar un total de 1.500 m2.
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NOM

CAMI DE SA FERRERA

CATEGORIA
MESURES

CAMI PÚBLIC
SUPERFICIE (m2)
DISTANCIA LLARGARIA
DISTANCIA AMPLARIA

NºINVENTARI

171-CA-2014

US

CAMI

Atenent-se a la descripció del catàleg
Atenent-se a la descripció del catàleg
de 2,8 a 3,4 m

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
A partir del Catàleg de Camins realitzat per FODESMA realitzat en col·laboració amb l! INEM
a l! any 1999, el Camí anomenat Camí de Sa Ferrera, es constitueix per un sol tram amb
tipologia de carro, amplària de 2,8 a 3,4 m i tipus de ferm terra, excepte un tros d! asfalt.
El Camí de Sa Ferrera s! inicia al Camí Vell de Muro i finalitza a Ca Sa Ferrera. Aquest Camí
limita amb el Camí de Son Llaüt, el Camí de Muro i amb una branca del Camí a la vora de
l! Autopista.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
-

Acta de la Comissió Permanent de 5 de maig de 1950 un veí sol·licita per construir una
paret a la seva propietat la vora del Camí veïnal conegut com a " C! a-Sa Ferrera# .
Al projecte de construcció de l! autopista esmenta les intervencions que es tenen previst
realitzar alhora de dur a terme l! obra pública, esmentant el Camí de Sa Ferrera.
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5.6. Infrastructures
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NOM DE L! IMMOBLE

AREA D! APORTACIÓ (VOLTADORA)

ADREÇA

POLIGON SON LLAÜT

NºINVENTARI

172-INF-2014

CATEGORIA

INFRASTRUCTURA

US

AREA
D! APORTACIÓ

REFERENCIA
CADASTRAL

0389120DD8808N0001KT

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

12.371 m 2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
L! equipament de l! Àrea d! Aportació, correspon a un recinte dedicat a la gestió i
emmagatzematge de residus, el qual representa una superfície aproximada de 728,00 m2.
Aquest equipament es regeix pel conveni amb la Fundació Deixalles, es gestiona a través de
programes d! inserció sociolaboral.
Aquest equipament compta amb l! aportació fraccionada de residus com paper, plàstic, vidre,
olis ( de cuina i mineral) i rebuig.
Aquest equipament limita amb el Carrer Bernat de Santa Eugènia i el el carrer que connecta
entre aquest i l! Avinguda Josep Verd i Sastre.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
L! equipament forma part del solar de propietat del Partit Socialista de Santa Maria (PSOE), el
qual també s! hi integra una antiga voltadora que actualment es troba es estat d! abandó.
L! Ajuntament fa us de la part corresponent a la zona de l! Àrea d! Aportació.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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FOTOGRAFIES
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NOM DE L! IMMOBLE

PARC VERD SANTA MARIA (SON LLAÜT) I AREA RECREATIVA

ADREÇA

POLIGON SON LLAÜT

NºINVENTARI

173-INF-2014

CATEGORIA

INFRASTRUCTURA

US

PARC VERD

REFERENCIA
CADASTRAL

2195602DD8829N0001PU

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

4.315,00 m2
21,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
Es tracta d! un solar el qual integra les següents infrastructures i equipaments:
- Instal·lació del Parc Verd, d! aproximadament 850,00 m2, el qual a través del conveni
amb la Fundació Deixalles, es gestiona a través de programes d! inserció sociolaboral.
Aquest equipament compta amb l! aportació fraccionada de residus com paper, plastic,
vidre, olis ( de cuina i mineral) i rebuig.
- Àrea Recreativa d! aproximadament 3.670,00 m2, compta amb taules, papereres
adaptats a les necessitat d! esbarjo com a espai recreatiu, el qual es troba inclòs dins la
xarxa d! àrees recreatives de la Conselleria de Medi Ambient.
Resta pendent de determinar la titularitat d! una part de la parcel·la corresponent a 6.000,00
m2 el qual està destinat a magatzem de material de construcció i que es troba inclòs dins la
parcel·la on es concentren aquests usos.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
A partir de l! escriptura de parcel.lació atorgada per l! Ajuntament de Santa Maria del Camí de
data del 19 d! abril del 2000. A partir de la nota simple informativa la qual es transcriu la següent
informació:
" Parcela de terreno, señalada con la letra A del plano de parcelación del Sector Industrial Son
Llaüt, en el termino de Santa Maria, situada al este de la total. Tiene un frente de veinticuatro
coma cuarenta y un metros y una profundidad de ochenta coma cincuenta y seis metros. Tiene
una superficie de dos mil setenta y cuatro coma noventa y seis metros cuadrados. Limita al
norte, con vial de la urbanización, por el oeste con la parcela B, per el este con la parcela 70,
destinada a equipamiento deportivo, y por el fondo o sur, con el límite de la urbanización# .
Les dades registrals nºfinca: 7699, al fol 159 del tom 5700 de l! arxiu, llibre 176 de Santa Maria
del Camí.
Dades dels titulars registrals:
Propietari: Ajuntament de Santa Maria
Participació: Pleno domini
Títol: Divisió material de data del 19-04-2000 davant el Notari de Santa Maria del Camí Don
Maria Josep Canaves Bertos, segons la inscripció 1ª.
Càrregues: Per raó de la procedència, servitud de pas a favor de la registral 4715, segons la
inscripció 1ª.
Afecció a la revisió de l! Impost, per termini de cinc anys, de data dos de juny de 2000.
Respecte a la normativa urbanística corresponent al Pla Parcial aprovat a data de 18 d! abril
de 1991 el qual es troba comprès dins el Text Refós de les Normes Subsidiàries NNSS de
l! Ajuntament de Santa Maria del Camí, el solar té la categoria de parc esportiu.
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PLANOL LOCALITZACIÓ

FOTOGRAFIES
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NOM DE L! IMMOBLE

DEPOSIT REGULADOR I ESTACIÓ
DE TRANSFERÈNCIA " MOLINETS#

ADREÇA

Polígono 4 Parcela 489

NºINVENTARI

CATEGORIA

INFRASTRUCTURA

US

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A004004890000PJ

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

174-INF-2014

DEPOSIT REGULADOR

2.015 m

109,88 $
2

264,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
Estació depuradora situada al polígon 4 parcel·la 489, delimita al nord amb la parcel·la 404
del polígon 4, a l! est amb la parcel·la 391 del polígon 4, a l! oest amb la carretera de Santa
Maria a Santa Eugènia i al sud amb la parcel·la 390 del polígon 4.
La parcel·la on es localitza aquesta instal·lació és de titularitat municipal observant-s! hi les
següents instal·lacions:
- Pous d! extracció
- Estació de cloració d! aigua
- Dipòsit regulador del cabdal d! aigua provinent de " Sa Marineta# i del Pou de Terrades,
en direcció a la xarxa de distribució d! aigua potable
- Estació de distribució d! impulsió de les aigües residuals de la xarxa de clavegueram en
direcció a l! Estació de Depuració (EDAR) de Santa Maria.
Així l! equipament de Molinets es una de les principals infrastructures de gestió de les aigües
residuals i l! aigua d! abastiment per al consum humà.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
La documentació que acredita la titularitat correspon a l! escriptura de compra-venda atorgada
per Antonia Ana Creus Vicens a favor de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí de data de 5 de
febrer de 1999.
Les dades de la finca corresponen a una porció de terra, de secà i indivisible, d! ametlerar de
2ª, situada al terme de Santa Maria, anomenada Molinets. Té una superfície aproximada de
vint-i-quatre àrees i seixanta-dues centiàrees. Les dades d! inscripció al registre de propietat
corresponen al Tom 2872, Llibre 103 de Santa Maria, Fol 25, Finca nº4547, inscripció 1ª.
A data del 7 de juny de 1999, les dades d! inscripció al registre de la propietat hi figura
l! Ajuntament de Santa Maria com a propietari de ple domini, amb el títol de compraventa de
data del 5 de febrer de 1999, al nº de finca 4547, al Fol 95 del Tom 5646 de l! arxiu, Llibre 172
de Santa Maria del Camí.
Hi ha constància d! un certificat de data del 22 de gener de 1999 el qual remet a la sessió de
ple de dia 21 de gener de 1999 el relació al punt " Adjudicació contracte d! adquisició parcel·la
nº390-b polígon 4t# a través de procediment negociat sense publicitat adjudicant el contracte a
la Sra. Antonia Creus Vicens per adquisició de la parcel·la nº390b del polígon 4t.
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NOM

DEPOSIT AIGUA CAN BORREO

NºINVENTARI

175-INF-2014

CATEGORIA

URBA

US

INDUSTRIAL

MESURES

SUPERFICIE (m2)

REFERÈNCIA CADASTRAL

35,00 m2
0302202DD8900S0001DB

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El dipòsit d! aigua de Can Borreo es situa a la Plaça Josep Maria Llompart, concretament a
l! extrem oest d! aquest equipament. Aquest dipòsit realitza el tractament i regula la qualitat i la
pressió de l! aigua provinent de la xarxa de distribució d! EMAYA, redistribuint-la posteriorment
cap a la xarxa de distribució per al consum humà.
Aquest dipòsit regulador és una més de les instal·lacions que garanteixen el subministrament
d! aigua potable al terme municipal de Santa Maria.

PLANOL DE LOCALITZACIÓ
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NOM
CATEGORIA
MESURES

CASETA TRANSFORMADOR
(CAN BORREO)
0302203DD8900S0001XB

NºINVENTARI

176-INF-2014

US

INDUSTRIAL

SUPERFICIE (m2)

35,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! ESPAI PÚBLIC
El transformador de Can Borreo es situa a l! entorn de la Plaça Josep Maria Llompart,
concretament a l! extrem sudest de l! equipament. Aquesta estació dota d! enllumenat a l! entorn
de l! equipament de la Plaça i a la zona residencial de Can Borreo a més de les instal.lacions de
subministrament d! aigua potable existents.
PLANOL DE LOCALITZACIÓ
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NOM DE L! IMMOBLE

POU DE SUMINISTRAMENT DE TERRADES

ADREÇA

07056A00400400

NºINVENTARI

177-INF-2014

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

US

POU

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A004004890000PJ

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

---------

3.951,00 m2
0,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
Es tracta el pou de subministrament municipal situat a la zona de Terrades, concretament a
la parcel·la 400 del polígon 4. El pou municipal es troba dins un tancament de reixa i paret
aïllat, complint amb la normativa de la Conselleria de Salut i Consum i les directrius europees
relacionades dirigides a garantir la seguretat al consum humà.
Dins del recinte a més del pou de subministrament s! hi observa la comporta de connexió de
la canonada provinent d! EMAYA, aquesta canonada junt amb el pou de d! abastiment estan
connectats en direcció a l! estació de transferència de " Molinets# , la qual, posteriorment
condueix l! aigua potable a la xarxa d! abastiment.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE L! IMMOBLE

POU DE SUMINISTRAMENT DE CAN BORREO

ADREÇA

UR C'AN BORREO Suelo

NºINVENTARI

178-INF-2014

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

US

POU

REFERENCIA
CADASTRAL

0302201DD8900S0001RB

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

---------

3.951,00 m2
0,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
Es tracta el pou de subministrament municipal situat a la zona de Can Borreo es situa a la
part central de la Plaça Josep Maria Llompart. Aquest pou es troba envoltat d! un perímetre de
reixa, impedint l! accés als vianants. Actualment per motius relacionats amb la qualitat de l! aigua
i els paràmetres aptes per al consum humà no es realitza extracció d! aigua a la xarxa
d! abastiment municipal.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquest solar és propietat de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí, està integrat al Text
Refós de les Normes Subsidiàries de 1995, més concretament al Pla Parcial de la Urbanització
de Can Borreo. La categoria o us en que es troba classificat és com equipament públic.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE
L! IMMOBLE

ESTACIO DE TRANSFERENCIA CAN PERE PEU

ADREÇA

POLIGON 8 PARCEL.LA 17
SA TANCA DES CREUER

NºINVENTARI

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

US

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A008000170000PH

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

179-INF-2014

ESTACIO TRANSFERENCIA

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

---------

5.990,00 m2
16,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
L! estació de transferència situada al Camí de Na Cili, es tracta d! una caseta on es situa la
zona de control i claus de pas de la canalització d! EMAYA que condueix l! aigua d! abastiment
cap al depòsit de regulació de Can Borreó. A la caseta es poden observar els panells de
control, junt a les comportes adjuntes a les quals es pot accedir a les claus de pas pròpies de
les canalitzacions d! EMAYA.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE L! IMMOBLE

POU CAN PERE PEU

ADREÇA

POLIGON 8 PARCEL.LA
25 SA TANCA DES
CREUER

NºINVENTARI

180-INF-2014

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

US

POU

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A008000250000PG

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

---------

590,00 m2
00,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
El solar corresponent a Can Pere Peu es situa al Camí de Ca Na Cili, concretament limita al
nord amb les parcel·les 22 i 16 del polígon 8, a l! est i al sud amb la parcel·la 21 del polígon 8 i a
l! oest amb l! esmentat Camí de Na Cili.
Aquest solar municipal es troba un antic pou d! abastiment actualment sense funcionar a més
de tenir constància que a períodes anteriors el solar ha funcionat com a punt verd o àrea
d! aportació.
Actualment presenta un estat de desús i abandó, observant cartells de prohibit abocar-hi
enderrocs i residus.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquesta parcel·la correspon a l! escriptura pública de data del 2 d! abril de 1975 de
compraventa atorgada per Don Gabriel Amengual y la seva dona a favor de l! Ajuntament de
Santa Maria, representat pel Batle Guillem Capo Massot.
La descripció fa referència a " poción de tierra, procedente de la llamada CAN PERE PEU# , de
trenta cinc àrees i cinquanta una centiàrees, segregant els propietaris la part corresponent on
existeix un pou, el qual representa una superfície aproximada de cinc-cents vuitanta i un metres
quadrats. Ambdues parts limiten amb el camí anomenat del Destres.
La nota del registre de propietat correspon al Fol 1,del Tom 3826, de l! arxiu, Llibre 113 de
l! Ajuntament de Santa Maria finca nº5119 inscripció nº1, registrat a Palma a data de 27 de
gener de 1976.
PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE
L! IMMOBLE

POU, PLANTA POTABILITZADORA I DEPOSIT
DE REGULACIÓ DE SON TORRELLA

ADREÇA

POLIGON 8 PARCEL.LA 287
SON PALAU

NºINVENTARI

181-INF-2014

CATEGORIA

INFRAESTRUCTURA

US

POU I DEPOSIT

REFERENCIA
CADASTRAL

07056A008002870000PT

VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

---------

27.770,00 m2
350,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
El solar corresponent a les instal·lacions situades a la zona de Son Torrella limiten al nord
amb la parcel·la 306 del polígon 8, a l! est amb les parcel·la 343 i 342 del polígon 8, al sud amb
la parcel·la 345 del polígon 8 i amb el camí d! accés a les instal·lacions que es descriuen, el
qual prové de l! antic Camí de Santa Maria a Alaró. A l! oest limita amb la parcel·la 358 del
polígon 8.
Aquest solar s! hi poden observar les següents instal·lacions, les quals, totes estan
directament relacionades amb el subministrament d! aigua potable:
- Pou de subministrament de Son Torrella.
- Planta de cloració i potabilització d! aigua de Son Torrella
- Dipòsit regulador d! aigua potable de Son Torrella, el qual transmet directament l! aigua
d! aquest a la xarxa de distribució.
Aquest conjunt d! instal·lacions garantitzen el subministrament en quantitat i sobretot en
qualitat de l! aigua a la xarxa d! aigua potable del terme municipal.
La part de titularitat de les instal·lacions propietat de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí
correspon als 350 m2 construïts els quals conformen les infrastructures descrites. La resta de
la parcel·la no és de titularitat municipal.

PLANOL LOCALITZACIÓ
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NOM DE L! IMMOBLE
ADREÇA
CATEGORIA
REFERENCIA
CADASTRAL
SUPERFICIE
CADASTRAL

ESTACIO DE BOMBEIG AIGÜES RESIDUALS CAN BORREO
UR C'AN BORREO 32

INFRAESTRUCTURA

NºINVENTARI

US

0201301DD8900S0001AB

182-INF-2014

ESTACIO BOMBEIG AIGÜES
RESIDUALS
VALOR
CADASTRAL

SUPERFICIE PARCEL.LA
SUPERFICIE CONSTRUÏDA

--------70,00 m2
00,00 m2

DADES DESCRIPTIVES DE L! IMMOBLE
El solar corresponent a les instal·lacions situades a la urbanització de Can Borreo
corresponen a l! estació de bombeig de les aigües residuals provinents de la urbanització i
l! entorn d! aquesta, dirigint-les cap a l! estació depuradora municipal EDAR de Santa Maria.
Aquest solar es troba comprès dins la parcel·la urbana amb referència cadastral
0201301DD8900S0001AB, la qual correspon a una vivenda particular, fet que determina la
necessitat de segregar l! espai corresponent a la infrastructura de l! estació de bombeig
respecte a la vivenda.
DADES REGISTRE DE PROPIETAT
Aquesta part del solar és propietat de l! Ajuntament de Santa Maria del Camí, està integrat al
Text Refós de les Normes Subsidiàries de 1995, més concretament al Pla Parcial de la
Urbanització de Can Borreo. La categoria o us en que es troba classificat és com a serveis
d! infraestructura.
PLANOL LOCALITZACIÓ
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6.Resum base de dades

Inventari de bens Ajuntament de Santa Maria del Camí

CÒDIG INVENTARI

CATEGORIA

US

001-BI-2014

BE IMMOBLE

AJUNTAMENT

002-EQ-2014

EQUIPAMENT

POLIESPORTIU

003-EQ-2014

EQUIPAMENT

SOLAR FUTUR IES

004-BI-2014

BE IMMOBLE

CASES DES MESTRES

005-BI-2014

BE IMMOBLE

MAGATZEM BRIGADA

006-BI-2014

BE IMMOBLE

RESIDENCIA CAS METGE REI

007-BI-2014

BE IMMOBLE

BIBLIOTECA MUNICIPAL

008-BI-2014

BE IMMOBLE

ECOMUSEU CA S'APOTECARI

009-BI-2014

BE IMMOBLE

LOCAL PERSONES MAJORS

010-BI-2014

BE IMMOBLE

POLICIA LOCAL

011-BI-2014

BE IMMOBLE

SERVEIS SOCIALS

012-BI-2014

BE IMMOBLE

CENTRE SANITARI

013-BI-2014

BE IMMOBLE

CEMENTERI SANTA MARIA

014-BI-2014

BE IMMOBLE

CASAL DE JOVES

015-EQ-2014

BE IMMOBLE

ESCOLETA ES PI GROS

016-EQ-2014

BE IMMOBLE

CASES DE SON LLAÜT

017-EQ-2014

BE IMMOBLE

IES SANTA MARIA

018-BI-2014

BE IMMOBLE

CEIP MELCIOR ROSSELLO

019-BI-2014

BE IMMOBLE

PAVELLO MUNICIPAL

020-BI-2014

BE IMMOBLE

BANYS PÚBLICS

021-BI-2014

BE IMMOBLE

CAN RAFEL

022-PA-2014

PATRIMONI

POU CAN CERDO

023-PA-2014

PATRIMONI

POU SA SINIA

024-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

025-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

026-PA-2014

PATRIMONI

ESCULTURA

027-SO-2014

SOLAR

URBANITZACIÓ CAN BORREO Nº37

028-SO-2014

SOLAR

URBANITZACIÓ CAN BORREO Nº39

029-SO-2014

SOLAR

CL BERNAT DE SANTA EUGENIA Nº5B 0

030-SO-2014

SOLAR

CL BERNAT DE SANTA EUGENIA Nº5C 0

031-SO-2014

SOLAR

PL SON LLAUT 74

032-SO-2014

SOLAR

PL SON LLAUT 72

033-SO-2014

SOLAR

SES ROTES

034-SO-2014

SOLAR

SES ROTES
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035-SO-2014

SOLAR

TANCA CREUER

036-SO-2014

SOLAR

PARKING ENTRADA AUTOPISTA

037-CR-2014

CARRER

ALCALDE GABRIEL MESQUIDA

038-CR-2014

CARRER

ANDRIA

039-CR-2014

CARRER

ANTONI GELABERT

040-CR-2014

CARRER

ANTONI MARIA ALCOVER

041-CR-2014

CARRER

ANTONI MAURA

042-CR-2014

CARRER

ARQ.GUILLEM FORTEZA

043-CR-2014

CARRER

BALANGUERA

044-CR-2014

CARRER

BARONIA DE TERRADES

045-CR-2014

CARRER

BARTOLOME PASCUAL

046-CR-2014

CARRER

BASILICA

047-CR-2014

CARRER

BATLE ANDREU BESTARD

048-CR-2014

CARRER

BATLE BARTOMEU SIMONET

049-CR-2014

CARRER

BATLE GABRIEL BIBILONI

050-CR-2014

CARRER

BATLE JOSEP CANYELLES

051-CR-2014

CARRER

BATLE PERE J. JAUME PONS

052-CR-2014

CARRER

BEARN

053-CR-2014

CARRER

BERNAT DE SANTA EUGENIA

054-CR-2014

CARRER

BISBE PERELLO

055-CR-2014

CARRER

CASESNOVES

056-CR-2014

CARRER

CATY SALOM I PARETS

057-CR-2014

CARRER

COANEGRA

058-CR-2014

CARRER

CONRADO

059-CR-2014

CARRER

CONTESTI

060-CR-2014

CARRER

COSTA I LLOBERA

061-CR-2014

CARRER

DE LES QUARTERADES

062-CR-2014

CARRER

DOCTOR FLEMING

063-CR-2014

CARRER

ESCORXADOR, S'

064-CR-2014

CARRER

FRA ALBERT BORGUNY

065-CR-2014

CARRER

FRANCESC DE BORJA MOLL

066-CR-2014

CARRER

GABRIEL JOAN SALOM

067-CR-2014

CARRER

GERMANS PASTOR

068-CR-2014

CARRER

HORTS

069-CR-2014

CARRER

JAUME FERRER
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070-CR-2014

CARRER

JAUME I

071-CR-2014

CARRER

JAUME JUAN

072-CR-2014

CARRER

JOAN ALCOVER

073-CR-2014

CARRER

JOAN ROSSELLO SON FORTEZA

074-CR-2014

CARRER

JORDI CANYELLES

075-CR-2014

CARRER

JOSEP CAPO HISTORIADOR

076-CR-2014

CARRER

JOSEP FAR

077-CR-2014

CARRER

L`ESGLESIA

078-CR-2014

CARRER

SA REVOLTA

079-CR-2014

CARRER

LA SOLETAT

080-CR-2014

CARRER

LLARG

081-CR-2014

CARRER

LLUC MESQUIDA

082-CR-2014

CARRER

MARQUES DE LA FONTSANTA

083-CR-2014

CARRER

MATANÇA

084-CR-2014

CARRER

MESTRE MIRALLES

085-CR-2014

CARRER

MIGUEL DOLÇ

086-CR-2014

CARRER

MN. JOSEP CALAFAT

087-CR-2014

CARRER

MOLINETS

088-CR-2014

CARRER

MOSSEN JUAN MESQUIDA

089-CR-2014

CARRER

MOSSEN JOAN VIC

090-CR-2014

CARRER

NADAL BATLE

091-CR-2014

CARRER

NOSTRA SENYORA DE LA PAU

092-CR-2014

CARRER

NOU

093-CR-2014

CARRER

OLEZA

094-CR-2014

CARRER

ONOFRE JAUME DE COANEGRA

095-CR-2014

CARRER

PABORDE JAUME

096-CR-2014

CARRER

PERE MIGUEL CABOT

097-CR-2014

CARRER

PAS DE CAN BARRACA

098-CR-2014

CARRER

PEDRO PUIGDORFI

099-CR-2014

CARRER

RAMON LLULL

100-CR-2014

CARRER

RAMON TORRO

101-CR-2014

CARRER

RECTOR BERNAT

102-CR-2014

CARRER

RECTOR CALDENTEY

103-CR-2014

CARRER

RECTOR CASTAÑER

104-CR-2014

CARRER

RECTOR MORA
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105-CR-2014

CARRER

REI SANÇ

106-CR-2014

CARRER

RITCH MILLER

107-CR-2014

CARRER

ROSARI

108-CR-2014

CARRER

SANT ANTONI

109-CR-2014

CARRER

SANT JORDI

110-CR-2014

CARRER

SANT JOSEP

111-CR-2014

CARRER

CARRER SA VOLTADORA

112-CR-2014

CARRER

SOL

113-CR-2014

CARRER

SON DOLÇ

114-CR-2014

CARRER

STA CATALINA TH

115-CR-2014

CARRER

STA MARGALIDA

116-CR-2014

CARRER

TOMAS FORTEZA

117-CR-2014

CARRER

CARRER FRANCISCA FERRER JAUME

118-AV-2014

AVINGUDA ESPAI PUBLIC JAUME III

119-AV-2014

AVINGUDA

JOSEP VERD SAST

120-PL-2014

PLAÇA

PLAÇA JOSEP MARIA LLOMPART

121-PL-2014

PLAÇA

ANDREU TORRENS

122-PL-2014

PLAÇA

DE CA'N ORELL

123-PL-2014

PLAÇA

DE LA VILA

124-PL-2014

PLAÇA

ESCOLA CAN CAPO

125-PL-2014

PLAÇA

BARTOMEU HORRACH

126-PL-2014

PLAÇA

FUSTER

127-PL-2014

PLAÇA

HOSTALS

128-PL-2014

PLAÇA

JAUME II

129-PL-2014

PLAÇA

PLAÇA NOVA

130-PL-2014

PLAÇA

ROBIOL

131-PL-2014

PLAÇA

SA QUINTANA

132-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 1

133-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 2

134-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 3

135-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 4

136-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 5

137-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 6

138-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 7

139-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 8
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140-QUA-2014

DISEMINATS

QUARTER 9

141-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 1

142-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 2

143-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 3

144-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 4

145-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 5

146-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 6

147-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 7

148-POL-2014

DISEMINATS

POLIGON 8

149-URB-2014

URBANIZACIÓ

CAN BORREO

150-CA-2014

CAMI-CARRER

CARRER JOAN MESQUIDA

151-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE COANEGRA

152-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DES RAIGUER

153-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DES COSCOIS

154-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE MURO/CAMI DE TERRADES

155-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI D'ALARO

156-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMADA DEL TERME

157-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA VINYA VELLA

158-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON GANXO

159-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DELS MOLINERS

160-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DE CA NA CILI

161-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE CA NA VINYES

162-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE PASSATEMPS

163-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DES RAFAL DELS POLLS

164-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA CASETA

165-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA SIQUIA (a).

166-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMÍ DE SES PEDRERES

167-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON LLAÜT

168-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON PUNTA

169-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SON CANALS

170-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI NOU DE SON MONTSERRAT

171-CA-2014

CAMI PÚBLIC

CAMI DE SA FERRERA

172-INF-2014

INFRAST.

PARC VERD I VOLTADORA

173-INF-2014

INFRAST.

PARC VERD SON LLAUT

174-INF-2014

INFRAST.

ESTACIÓ “MOLINETS”
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175-INF-2014

INFRAST.

URBANITZACIÓ CAN BORREO 0

176-INF-2014

INFRAST.

URBANITZACIÓ CAN BORREO 1

177-INF-2014

INFRAST.

POU TERRADES

178-INF-2014

INFRAST.

POU CAN BORREO

179-INF-2014

INFRAST.

ESTAC. TRANSF. CAN PERE PEU

180-INF-2014

INFRAST.

POU CAN PERE PEU

181-INF-2014

INFRAST.

ESTACIO SON TORRELLA

182-INF-2014

INFRAST.

ESTACIO BOMBEIG CAN BORREO

183-VEH-2014 AJUNT STA MARIA ZCFC298000D217180

CAMIONS

IVECO

184-VEH-2014 AJUNT STA MARIA WOLOXCF2543063280

CAMIONS

OPEL

185-VEH-2014 AJUNT STA MARIA ZDCKF06A05F031210

ALTRES

HONDA

186-VEH-2014 AJUNT STA MARIA BA1500AC2913000185

TRACTORS

PIQUERSA

187-VEH-2014 AJUNT STA MARIA VF7GJ9HXC8J088077

CAMIONS

CITROEN

188-VEH-2014 AJUNT STA MARIA VSSZZZ5PZAR021205

TURISMES

SEAT

189-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 93459411

REMOLCS

AUSA

190-VEH-2014 AJUNT STA MARIA E0680BGJ

PIQUERSA

191-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 1300CRC

FURGONETA OPEL

192-VEH-2014 AJUNT STA MARIA 1214DSX

POLICIA

HONDA

