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1 ANTECEDENTS 

1.1 Introducció i antecedents de planejament 

El planejament municipal vigent és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana 

d’Inca (BOIB Núm. 176 de 27 de novembre de 2012).  

Aquesta Revisió de PGOU ha sofert la següent modificació puntual: 

 Modificació Puntual nº1 (Ap. Def. BOIB 181 de12 de desembre de 2015), 

consistent amb un nou accés des de la Ronda Migjorn al carrer Teixidors i que 

té com a objecte que 178,50 m²  de la parcel•la cadastral 

nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl 

industrial i comercial, de superfície total de 1.298,90 m² , passin a tenir la 

qualificació de sistema viari. 

 Modificació de l'article 2 de les normes del PGOU i de l'estudi econòmic i 

financer. (BOIB Núm. 180 de 28 de desembre de 2013). 

 Correcció d'errada material de l'edifici catalogat INC-G-010, fàbrica de Ca'n 

Ramis. (BOIB  Núm. 76 de 5 de juny de 2014). 

Així mateix l’Ajuntament està tramitant la Modificació Puntual nº2, consistent en 

l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART Façana d’Inca amb aprovació inicial 

BOIB nº87 de 9 de juliol de 2016. 

1.2 Àmbit territorial 

L’àmbit d’actuació de la modificació puntual (en endavant MP) es situa al centre 

urbà de la ciutat d’Inca, concretament al carrer d’Artà nº11. Correspon a terrenys 

classificats com a sòl urbà i qualificació d’eixample (EI), essent una zona d’ordenació 

per alineació de vial. 

 

Imatge 1. Pla General d’Ordenació urbana d’Inca de 2012 amb la zona afectada per la MP 

La referència cadastral de la parcel.la afectada és la 2771625DD9927S0001WZ, amb 

una superfície de 4.511m² segons el cadastre.  
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Imatge 2. Fitxa cadastral de tota la parcel.la 

Actualment aquesta parcel.la es troba qualificada com espai lliure públic i zona 

d’Eixample segons s’indica al quadre següent: 

  PGOU 2012   

Sup. Espai lliure públic 4.031,00 m² 

Sup. Eixample  435,00 m² 

Equipament 0,00 m² 
 Taula de superfícies de les qualificacions de la parcel.la Taula 1.
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A la parcel.la existeixen diverses edificacions, la majoria d’elles fora d’ordenació i 

sense ús. 

 
Imatge 3. Límits de la parcel.la sobre ortofotografia PNOA 2015 

 
Imatge 4. Límits de la parcel.la sobre ortofotografia del 1956 
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2 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

2.1 Objecte de la modificació. Una modificació oportuna i convenient 

L’objecte de la modificació és el canvi de qualificació de la part de la parcel.la 

2771625DD9927S0001WZ qualificada com eixample en espai lliure públic per establir 

una connexió i continuïtat entre els espais lliures públics existents, ELP11 Zona verda 

interior carrer Artà de 4031m² i ELP12 Plaça Mallorca, i alhora permetre la possibilitat 

d’edificar un equipament administratiu dintre de l’espai lliure públic. 

L’oportunitat per afrontar ara la MP prové de la capacitat de poder generar una més 

que necessària connexió visual i física entre dos espais lliures públics al centre de la 

ciutat, el ELP 11 i el ELP12, ambdós sistemes generals. Aquesta oportunitat ve donada 

per la situació estratègica de la part de la parcel.la amb qualificació d’Eixample, que 

al requalificar-se permetrà una connexió urbana fluida. 

A la vegada la proposta d’ubicació d’un nou equipament dins aquests espai lliure 

cobrirà la necessitat d’equipaments al centre d’Inca i ajudarà a resoldre la 

funcionalitat de l’espai lliure públic. 

La conveniència de la MP ve justificada perquè la proposta generarà una connexió 

verda del ELP11 i el ELP12, que a més connecta cap al centre de la ciutat. Cal fer 

incís en què el ELP11 és un espai lliure en un interior d’illeta i amb poques connexions 

amb els espais públics adjacents, la qual cosa condicionaria el seu ús com a sistema 

general.  

L’equipament proposat ajudarà a resoldre la possible degradació d’un espai públic 

situat a l’interior d’una illeta amb un paisatge urbà amb forts impactes per les 

trasseres dels edificis residencials i la falta de connexió amb l’exterior.  

Per tot l’exposat queda palesa l’interès públic de la proposta. 

2.2 Justificació de la modificació  

El PGOU d’Inca de 1987 proposava una sèrie d’espais lliures públics a l’interior de 

diverses illetes del centre de la ciutat. El fet d’estar a l’interior de les illetes residencials 

provoca diversos problemes tant d’accés com de visuals. Aquests espais lliure tenien 

accés puntuals amb la xarxa viària, tot i que no estaven interconnectats entre ells. La 

proposta és que en un futur es pogués crear una continuïtat i interrelació d’aquests 

espais lliures a mode de xarxa, el que afavoriria el seu ús per part de la població.  
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Imatge 5. Pla general vigent (2012) amb el SGELP11 DE 4.031 m² 

Aquesta modificació puntual aborda la connexió de l’ELP 11 amb l’ELP12, essent un 

dels punts principals per aconseguir establir la xarxa de connexió entre espais lliures. 

Tot i que el PGOU preveu una connexió dels dos ELP en 15 dels 27 metres de planta 

baixa de la façana al carrer Artà, aquest pas amb una altura prevista de 3 metres 

esdevé insuficient per la connexió i bon funcionament dels dos espais lliures.  

El canvi de qualificació a espai lliure públic permetrà una molt més fluida, tant visual 

com físicament. 

El ELP12 és correspon amb Plaça Mallorca ja es troba executat, és una parcel.la de 

de 5.164 m² amb fort pendent i engloba un aparcament semisoterrat de dues plantes 

i un espai lliure en dues zones 

El ELP11 és la zona verda interior carrer Artà de 4.031m², pendent d’expropiar per part 

de l’Ajuntament a l’actual propietari privat. 

L’equipament proposat amb ús administratiu, ajudarà a solventar la problemàtica 

provocada per la ubicació de l’espai lliure públic situat a l’interior d’una illeta 

residencial, amb manca d’acessibilitat i un impacte paisatgístic provocat per les 

trasseres de les edificacions residencials.  

Tot plegat s’elimina la possibilitat d’edificar l’edifici residencial confrontant al carrer 

Artà i que possibilita el PGOU, edifici de planta baixa i 3 altures amb 16m. de 

profunditat edificable encara que possiblement limitada pel Catàleg de Patrimoni 

doncs es podria veure afectat per tenir en el mateix front d’illeta els edificis catalogats 

D-032, D-033, D-034, D-069. 

El règim d'usos i d’edificació de l’espai lliure s’inclou a la fitxa del sistema complint així 

amb l’Art. 45. Sistema general d'espais lliures (SGEL) del PGOU d’Inca. 
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2.3 Descripció de la solució adoptada 

 Ampliació de l’espai lliure públic 2.3.1

La proposta de canvi de qualificació per un espai lliure públic originarà la creació 

d’un espai verd amb connexió directa al carrer Artà i a la plaça Mallorca.  

 

Imatge 6. Proposta amb el canvi de qualificació a espai lliure públic SGELP-11/AD 13 

Aquest espai verd es podrà crear una vegada demolides les edificacions d’escàs 

valor constructiu adossades a cada una de les mitgeres de la parcel.la a requalificar. 

Aquestes construccions en planta baixa sumen un total de 192m² construïts. 

  

Imatge 7. Vista des del carrer Artà Imatge 8. Vista des del carrer Artà 
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Imatge 9. Vista des de l’interior de l’ELP11 Imatge 10. Vista des de baix la Plaça Mallorca 

El Pla General d’Inca preveu la construcció en aquesta parcel.la d’una edificació 

amb la qualificació d’Eixample amb alineació al carrer Artà. La profunditat edificable 

permesa és de 16 metres i l’alçada de 4 plantes. Cal recordar que es preveu un pas 

central de 15metres d’amplada i 16 de profunditat en planta baixa per connectar 

amb ELP11. Això suposa que aquesta parcel.la tindria una edificabilitat de 1.485 m². 

S’ha de remarcar que el Catàleg de Patrimoni recull l’existència de 5 edificis contigus 

catalogats: 

 D-032 Can Domènech 

 D-033 Casa urbana C/ Artà, 3 

 D-034 Casa urbana C/ Artà, 5 

 D-069 Antic Club Velocipedista d’Inca 

 D-059 Can Gual 
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Imatge 11. Imatge de l’estat actual 

La proposta que presentam suposa la demolició de les edificacions existents i la 

reconversió de l’espai en una zona verda en contacte amb el carrer Artà i la plaça 

Mallorca. 

 

Imatge 12. Imatge virtual de la proposta de la MP com ELP 

Una vegada demolides les edificacions el projecte de disseny d’espai lliure públic 

haurà de tenir en compte el tractament de les dues mitgeres resultants, donant una 

solució per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de les mateixes. 
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 Nou equipament administratiu 2.3.2

Es proposa la possibilitat d’edificació d’un equipament administratiu de lliure 

disposició a dintre de l’espai lliure públic, que s’haurà de desenvolupar mitjançant 

un estudi de detall amb el qual es donarà solució paisatgística a l’ambient que 

l’envolta mitjançant el seu volum i façana, i alhora promourà l’ús interior de l’espai 

lliure.  

De fet actualment existeixen diverses edificacions fora d’ordenació que han sigut 

utilitzades durant els darrers anys per diferents associacions i entitats de la ciutat 

d’Inca i que es demoliran amb l’execució de l’espai lliure públic. 

La proposta d’aquest petit equipament a l’interior de la parcel.la ve justificat per la 

petició que ha formulat l’equip de Govern municipal de la necessitat d’ubicar 

aquest tipus espai al centre de la ciutat.  

De fet, existeixen diversos equipament administratius a la ciutat, dels quals tots ja 

estan en ús actualment a excepció de l’administratiu de la Plaça del Bestiar, d’un 

tamany considerable que no encaixa amb les necessitats que sol·licita l’equip de 

govern municipal: 

 AD1 / Ajuntament – Plaça Espanya  

 AD2 /  Edifici dels jutjats – Plaça des Bestiar 

 AD3 / AEAT - Carrer Germanies 

 DO15-ES20-AS6-AD4-SC3 / Residència Novaedat - carrer de Lloseta  

 AD5-SC12-AS7-ES19-IU1/ carrer del Quarter – construït privat. 

 AD6 / Centre Bit - carrer dels Selleters   

 RL3-SC13-AD7 / Claustre Sant Domingo - carrer de les Germanies   

 DO17-SC16-AD8 / CEIP Miquel Duran i Saurina - carrer de Severa de 

Madariaga  

 DO16-ES19-AS5-E3-AD9-SC15 /Museu del Calçat – Avda. General Luque  

 SA3-SC9-AD10 / Consultori Local de So Na Monda – carrer Bisbe Morro 

 AS8-SA6-SC19-AD11 / Plaça del Bestiar (no construït, admet diferents usos i 

d’un tamany considerable) 

 AD12 / Menjador Social – Carrer Son Ordre 

 DO16-ES19-AS5-E3-AD9-SC15 /Quarter General Luque, (serveis socials 

municipals, oficines IMAS Inca, centre de formació municipal, centre 

universitari d’Inca, Museu del Calçat) – Avda. General Luque 

 E2 / Mercat municipal – Carrer d’es Born, Sant Francesc, i La Pau 

S’ha emès informe de necessitats per part de les regidories de promoció 

econòmica i mercats i de la regidoria de museu, fires i dijous bo, per tal de disposar 

d’un espai administratiu, oficines i magatzem, que doni resposta unificada als 

requeriments de les dues àrees que actualment ocupen espais del Museu del 

Calçat. 

Així es pot comprovar la necessitat expressada per part de l’Ajuntament d’ubicar 

un equipament d’aquest tipus i tamany just al centre de la ciutat i lligat a un espai 

públic. 
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 Correcció de l’errada material  2.3.3

En el PGOU de 2012 s’ha detectat una errada material referent als límits de la 

parcel.la de l’ELP 11, és per tant que s’aprofita per corregir aquesta errada 

material. 

La superfície considerada en el PGOU 2012 era de 4.031,00 m² i una vegada 

ajustats els límits de la parcel.la queda amb una superfície de 4.085,00 m², és a dir 

augmenta en 54 m². 

 

Imatge 13. PGOU 2012 amb l’ELP11 i una superfície de 4031 m², en vermell la zona de la parcel.la no considerada. 

 

 

Imatge 14. Modificació dels límits de l’ SGELP-11/AD 13 ajustant-se als límits de parcel.la i augmentant la superfície 

en 54 m², corregint l’errada del PGOU 2012 

 Superfícies resultants 2.3.4

De les 3 propostes anteriors es presenta un quadre resum  de superfícies. 
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PGOU 2012 MODIFICACIÓ PUNTUAL

Sup. Espai lliure públic 4.031,00 m² 4.085,00 m²

Sup. Eixample 435,00 m² 0,00 m²

Equipament 0,00 m² 450,00 m²

QUADRE DE SUPERFÍCIES

 

 Quadre total de superfícies de la MP Taula 2.

Amb tot l’ELP11 augmenta amb un total de 39 m², doncs al ELP11 del PGOU de 

2012 se li suma la zona d’eixample (435 m²) i la correcció de l’errada material (54 

m²). Aquest total és de 4.520 m²  i se li descompta els 450m² per la possible 

construcció d’un equipament administratiu. 

PGOU 2012 MODIFICACIÓ PUNTUAL

ELP 11 4.031,00 m² 4.031,00 m²

Eixample a ELP - m² 435 m²

Equipament - m² -450 m²

Errada Material - m² 54 m²

TOTAL 4.031,00 m² 4.070,00 m²

DIFERÈNCIA 0 m² 39,00 m²

ELP11 

 

 Quadre de superfícies justificatiu de l’ELP11 Taula 3.

Amb aquest augment de superfície total i amb la connexió de l’ELP11 amb l’ELP12 a 

través del carrer Artà es justifica el manteniment de la superfície i la funcionalitat de 

l’espai lliure públic (Art.175 RLOUS) 
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2.4 Justificació legal del contingut de la modificació 

La modificació proposada compleix amb la legislació vigent, tant estatal com 

autonòmica i amb els instruments de planejament territorial i sectorial. 

2.4.1.1 Marc legal vigent 

2.4.1.2 Legislació estatal.  

A aquests efectes es troben en vigor:  

 Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós 

de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana  

 Llei d’Expropiació Forçosa (LEF), de 16 desembre 1954, RCL 1954\1848 

 Reglament d’Expropiació Forçosa (REF) Decret de 26 abril 1957 RCL 1957\843. 

La present modificació de planejament compleix  amb les determinacions de les lleis i 

reglaments esmentats. 

2.4.1.3 Legislació autonòmica 

A aquests efectes es troben en vigor:  

 Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS). (BOIB de 29.03.14).  

 Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, 

per a l’illa de Mallorca (BOIB Núm. 066 de 30.04.2015) 

 Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística 

 Decret llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret llei 1/2016, de 12 

de gener, de mesures urgents en matèria urbanística. 

 Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears 

 

La present modificació de planejament compleix  amb les determinacions de les lleis i 

reglaments esmentats. 

2.4.1.4 Pla territorial Insular de Mallorca 

El 13/12/2004 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM). 

La present modificació compleix amb les determinacions d’aquest Pla 

2.4.1.5 Plans directors sectorials. 

No es veuen afectats per aquesta modificació els Plans directors sectorials (PDS) en 

vigor.  

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10291/seccio-i-disposicions-generals/471
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3 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER I PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

3.1 Titularitat dels terrenys 

Els terrenys són de titularitat privada, per tant s’haurà de procedir a la seva 

expropiació. 

3.2 Mòduls de despeses unitaris en adquisició del sòl per a les valoracions 

d’aquesta modificació de planejament 

Els següents valors es justifiquen amb l’estudi de valoració adjunt. 

Sòl urbà 

Cost del sòl damunt solars no construït: 

Segon l’informe tècnic de l’arquitecte municipal en data 16 de maig de 2016,referent 

a la valoració dels terrenys qualificats como zona verda número 11, així com els 

terrenys colindants qualificats com eixample als efectes d’iniciar el procés de 

compra-venda i/o expropiació, s’obté un valor d’expropiació de 421.372,46€ del qual 

es pot extreure que la zona d’eixample afectada per la present MP es pot valorar a 

92 €/m² de solar. 

3.3 Barems de construcció, posada en marxa i manteniment 

Els valors assumits s’han agafat del barem orientatiu del COAIB ajustats amb valors 

reals d’obres executades  

 

- Construcció 

Demolició edificacions existents: 100 €/m² + DG(13%) + BI(6%) 

Espai lliure públic amb serveis: 75 €/m² construït. 

Equipament amb serveis: 900 €/m² construït. 

*Aquests valors son amb despesa general (13%) i benefici industrial(6%) inclosos. 

 

- Funcionament (Posada en marxa) 

Espai lliure públic: 2% del preu de construcció. 

- Manteniment anual 

Espai lliure públic: 1% del preu de construcció. 

3.4 Resum de les actuacions 

El cost resumit de les actuacions és el següent: 
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TOTAL 165.918,00 €

m² €/m² COST

- Adquisició - expropiació

ELP 2012 4.031,00 30,00 120.930,00 €

ELP NOU 39,00 92,00 3.588,00 €

EQUIPAMENT 450,00 92,00 41.400,00 €

TOTAL: 165.918,00 €

- Demolició edificacions

ELP 2012 180.000,00 €

ELP NOU 50,00 100,00 5.000,00 €

EQUIPAMENT 100,00 100,00 10.000,00 €

TOTAL: 195.000,00 €

- Construcció

ELP 2012 4.031,00 75,00 302.325,00 €

ELP NOU 39,00 75,00 2.925,00 €

EQUIPAMENT 675,00 900,00 607.500,00 €

TOTAL: 912.750,00 €

- Funcionament. Posada en marxa

Espai lliure públic: 2% del preu de construcció

ELP 2012 4.031,00 2% 6.046,50 €

ELP NOU 39,00 2% 58,50 €

EQUIPAMENT 450,00 2% 12.150,00 €

TOTAL: 18.255,00 €

- Manteniment anual

Espai lliure públic: 1% del preu de construcció

ELP 2012 4.031,00 1% 3.023,25 €

ELP NOU 39,00 1% 29,25 €  
ACTUACIÓ PROGRAMA D’ACTUACIÓ

Implantació:                                482.325,00

Funcionament: . 6.046,50

Manteniment €/anuals: 3.023,25

Implantació:                                7.925,00

Funcionament: . 58,50

Manteniment €/anuals: 29,25

Implantació:                                617.500,00

Funcionament: . 12.150,00

Manteniment €/anuals: 6.075,00

Primer quadrienni

Primer quadrienniEquipament  (450 m²)

Adquisició sòl (Expropiació):ELP NOU  (39 m²) 3.588,00

IMPLANTACIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT

Adquisició sòl (Expropiació): 41.400,00

VALORACIÓ ADQUISICIÓ DEL SÒL

ELP 2012 (4,031 m²) Adquisició sòl (Expropiació): 120.930,00 Primer quadrienni

 

 Resum de les actuacions.  Taula 4.
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4 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. 

4.1 Introducció 

L'informe o memòria de sostenibilitat econòmica té per objecte  estudi i anàlisis del 

cost i manteniment i conservació de les infraestructures i serveis derivats de les 

actuacions d’urbanització, és a dir: 

 Les de nova urbanització que suposen en pas d'un àmbit de sòl de la 

situació de rural a d’urbanitzar mitjançant la creació de les infraestructures, 

dotacions públiques i parcel·les edificables 

 Les que tenen per objecte reformar o renovar la urbanització d'un àmbit de sòl 

urbanitzat. 

A aquest efecte, d'acord amb la "Guía Metodológica para la redacción de 

Informes de Sostenibilidad Económica" editada pel Ministerio de Fomento, 

s'elabora el present document denominat INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

DE LES ACTUACIONS DE TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA que pondera l'impacte de les 

actuacions urbanístiques previstes en el planejament, considerant principalment el 

manteniment de les noves infraestructures necessàries i la posada en funcionament i 

prestació dels nous serveis resultants sorgits dels increments de població i activitat 

previstos. Igualment, presa en consideració la suficiència i adequació del sòl destinat 

a usos productius. 

Informació general sobre el municipi tinguda en compte en aquesta memòria: 

 Cens de població el 2015: 30.651 habitants. 

INDICADOR Illes Balears Mallorca Inca 

Variació anual de la població (%) 0,09 0,11 0,08 

Densitat (hab. per km²) 222,16 237,21 525,83 

Població menor de 16 anys (%) 16,52 16,75 19,59 

Població de 16 a 64 anys (%) 68,40 67,69 66,23 

Població de 65 o més anys (%) 15,08 15,55 14,18 

Població nascuda a Illes Balears (%) 55,61 57,88 64,57 

Població nascuda a una altra CA (%) 22,55 20,82 16,62 

Població nascuda a l'estranger (%) 21,84 21,31 18,82 

Població estrangera (%) 17,43 16,72 15,13 

Edat mitjana de la població 40,57 40,72 38,76 

Índex de dependència 0,46 0,48 0,51 

Índex de longevitat 0,14 0,14 0.13 

 

 Equivalència entre places turístiques i habitants als efectes del càlcul de 

l'increment de cargues: 0,4 plaçes turístiques = 1 habitant. 

 Data de l'última ponència de valors cadastrals: 2015 

 Actuacions d'urbanització i/o renovació previstes: segons apartat 2.2.2 
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 Estimació de la data de finalització de les actuacions d'urbanització i/o de 

renovació previstes en un escenari recessiu: 2021 

4.2 Normativa d’aplicació 

L’article 22 del Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el 

Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana  estableix que la documentació 

dels instruments d'ordenació ha d'incloure un informe o memòria de sostenibilitat 

econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l'impacte de l'actuació en les 

Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures 

necessàries o la instal·lació i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i 

adequació de sòl destinat a usos productius. 

L'article 39 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (BOIB, n. 43, 

de 29.03.14) que estableix que el contingut de l'informe de sostenibilitat 

econòmica del planejament, a més de l'estimació del cost econòmic de les 

actuacions previstes i de les previsions de finançament públic, ha de contenir 

l'anàlisi de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades de l'execució del 

planejament, és a dir: 

L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté l’estimació del 

cost econòmic de les actuacions previstes, la determinació del caràcter 

públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les 

previsions de finançament públic i l’anàlisi de la viabilitat econòmica de les 

actuacions derivades de l’execució del pla, tant si són a càrrec de fons 

públics com privats. 

En particular i pel que fa a les actuacions a què es refereixen les lletres a) i b) 

de l’article 29.2 d’aquesta llei quan les ordeni directament el pla general, 

aquest informe ponderarà l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques 

afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures 

necessàries o la posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants, 

així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius. 

Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, 

s’han de quantificar els costs de manteniment per a la posada en marxa i la 

prestació dels serveis públics necessaris per atendre el creixement urbà que 

preveu el pla general, i s’ha d’estimar l’import dels ingressos municipals 

derivats dels principals tributs locals, en funció de l’edificació i la població 

potencial previstes, avaluats en funció dels escenaris socioeconòmics 

previsibles fins que estiguin acabades les edificacions que l’actuació 

comporta. 

Quan es delimitin àmbits subjectes a actuacions edificatòries i de 

regeneració i renovació urbanes, d’acord al previst a la Llei 8/2013, de 26 de 

juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, l’informe de 

sostenibilitat econòmica haurà d’incorporar l’establert a l’article 11 de 

l’esmentada llei estatal.  

4.3 Objectius 

L'informe o memòria de sostenibilitat econòmica, d'acord amb el Reial decret 

Legislatiu 7/2015 s'ha d'estructurar segons els següents suposats: 

a).-L'impacte de les actuacions d'urbanització en les Hisendes Públiques 

afectades. 
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En aquest sentit, l'impacte de les actuacions del planejament en les Hisendes 

Públiques suposa l'anàlisi prèvia de les infraestructures implantades o de 

l'engegada de la prestació dels serveis resultants, de quins precisen d'un 

manteniment i de l'administració a la qual correspon, així com de la valoració 

econòmica dels costos i ingressos previsibles. Finalment, extreure les 

conclusions relatives a l'impacte de les actuacions sobre la base de les dades 

anteriors i a la seva ponderació. 

b).-La suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius. 

En aquest sentit s'estableix la justificació de la suficiència o adequació dels 

usos productius. 

4.4 Determinació de les administracions afectades i del 

manteniment de les actuacions.  

 Conceptes. 

Entenem per Hisendes Públiques afectades les següents: 

 Ajuntament. 

 Consell Insular. 

 Govern de les Illes Balears. Estat. 

Entenem per infraestructures i serveis afectats els següents: 

 Xarxes d'infraestructura o sistemes generals: viaris, ferroviaris, transport públic, 

aeroportuari, portuari i infraestructures de serveis (depuradores, col•lectors, 

incineradores, etc.). 

 Serveis: equipaments (docents, sanitaris, esportius, socials, etc.), altres 

serveis (recollida de residus, transport, etc.) 

Els tipus d'impacte són els següents:  

 Derivats de la seva implantació: inversió. 

 Conseqüència de la seva reposició: millora o adequació d’infraestructures 

 Prestació: manteniment o despeses derivades del seu funcionament 

Les actuacions d’urbanització derivades del planejament poden ser:  

 De nova urbanització, és a dir aquelles que suposen el pas d'un àmbit de 

sòl de la sòl rural o la d'urbanitzat per crear, juntament amb les 

corresponents infraestructures i dotacions o una o més parcel.les aptes per 

a l'edificació o ús independent i connectades funcionalment amb la a 

xarxa dels serveis exigits per l'ordenació territorial i urbanística. 

 Les que tinguin per objecte reformar o renovar la urbanització d'un àmbit 

de sòl ja urbanitzat. 

 Actuacions d'urbanització. 

Les actuacions d'urbanització previstes en el planejament, d'acord amb els 

objectius exposats en la memòria justificativa, tenen com a objectiu un creixement 

sostenible del municipi, amb un increment d'infraestructures, serveis i població ordenat 

que disposi d'equipaments i d'espais lliures públics.  
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 Valoració econòmica de les noves infraestructures i serveis 

resultants 

Una vegada descrites les actuacions d'urbanització previstes en el planejament 

és necessari valorar el seu impacte sobre la Hisenda Pública del municipi segons 

els següents tipus: 

 Actuacions que generen creixement poblacional i que suposaran un 

increment de despeses i ingressos, com a conseqüència de les noves 

infraestructures i serveis, l'evolució dels quals haurà de planificar-se als 

pressupostos. 

 Actuacions que no generen creixement poblacional per estar destinades 

al sector secundari o terciari. 

 Valoració de les despeses previstes al pressupost municipal. 4.4.4

En primer lloc determinem les despeses i ingressos fixos (constants) i els variables 

(segons l'exercici) previstos als pressupostos de l'ajuntament per a l'any en curs segons 

la següent classificació: 

a).- Operacions corrents. 

Capítol 1. Despeses fixes i variables dels òrgans de govern, personal directiu i 

funcionaris. 

 Òrgans de govern.  

 Personal eventual.  

 Personal funcionari.  

 Personal laboral.  

 Incentius al rendiment. 

 Prestacions i despeses socials. 

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis. 

 Arrendaments i cànons. 

 Manteniment de vies urbanes, camins, clavegueram, parcs i jardins, instal-lacions 

esportives, cementiri, escorxador, unitats sanitàries, escoles, etc. 

 Materials, subministraments i uns altres. 

 Indemnització per raó del servei. 

 Treballs administracions públiques. 

 Treballs realitzats per institucions sense finalitats de lucre. 

Capítol 3. Despeses financeres. 

Interessos i comissions de préstecs amb diferents bancs i caixes d'estalvi, els quals són 

despeses creixents en el temps). 

Capítol 4. Transferències corrents. 

Ajudes o subsidis a altres sectors o agents econòmics, que l'ajuntament desemborsa 

amb l'objecte de sufragar despeses de consum o d'operació, és a dir: 

 A ens públics i societats mercantils de l'entitat local.  
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 A entitats locals. 

 A empreses privades. 

 A famílies i institucions sense finalitats de lucre. 

b).- Operacions de capital.  

Capítol 5. Inversions reals. 

Inversió associada al funcionament operatiu dels serveis. 

Capítol 6. Transferències de capital. 

 A ens públics i societats mercantils de l'entitat local.  

 A famílies i Institució amb sense finalitats de lucre. 

Capítol 7. Actius financers, 

Capítol 8. Passius financers. 

 Valoració dels ingressos previstos al pressupost municipal. 

Igual que en l'estimació de les despeses, es procedeix a l'avaluació econòmica dels 

ingressos previstos per al mateix període segons la seva naturalesa. 

a) Operacions corrents. 

Capítol 1. 

Impostos directes. 

 Impostos sobre béns immobles, imposats vehicles de tracció mecànica i 

impostos sobre increment del valor del terreny. 

 Impostos sobre activitats econòmiques. 

Capítol 2. Impostos indirectes. 

 Impostos sobre construccions, instal•lacions i obres. 

 Taxes (clavegueram, recollida escombraries, conducció cadàvers i serveis 

funeraris i escorxador). 

 Taxes i altres ingressos (centre d'estades diürnes, servei d'ajuda a domicil i, 

escola de música, instal-lacions esportives, teatre). 

 Taxes (llicències, documents, retirada de vehicles, obertura d'establiments, 

etc.). 

 Taxes (aparcament de vehicles, reserva carrega / descàrrega, 

telecomunicacions, etc.). 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos.  

1.  Ingressos fixos. 

Ingressos de dipòsit. 

Rendes de béns immobles. 

Productes de concessions i aprofitaments especials. Total ingressos patrimonials. 

Transferències de capital. 
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2. Ingressos variables. 

Capítol 4. Transferències corrents. 

 Participació en tributs, fons i impostos. 

 Altres transferències corrents (subvencions o ajudes).  

Capítol 5. Ingressos patrimonials.  

b).-Operacions de capital. 

Capítol 6. Alienació d'inversions reals. Capítol  

7. Transferències de capital.  

Capítol 8. Actius financers. 

Capítol 9. Passius financers. 

 Anàlisi del pressupost de despeses. Identificació de les despeses 4.4.6

depenents i independents. 

a. Serveis públics bàsics. 

 Seguretat i mobilitat ciutadana. Habitatge i urbanisme. 

 Benestar comunitari. 

 Medi ambient. 

b. Actuacions de protecció i promoció social. 

 Pensions. 

 Altres prestacions econòmiques a favor dels empleats. Serveis socials i promoció 

social. 

 Foment de l'ocupació. 

 Sanitat. 

 Educació. 

 Cultura. 

 Esport. 

c. Actuacions de caràcter econòmic. 

 Agricultura, ramaderia i pesca. 

 Industrial i energia. 

 Comerç, turisme i petites i mitges empreses. Transport públic. 

 Infraestructures. 

 Recerca, desenvolupament i innovació. Altres actuacions de caràcter 

econòmic. 

d. Actuacions de caràcter econòmic. 

 Agricultura, ramaderia i pesca. 

 Indústria i energia. 

 Comerç, turisme i petites i mitges empreses 
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 Transport públic. 

 Infraestructures 

 Recerca, desenvolupament i innovació. Altres actuacions de caràcter 

econòmic 

e. Actuacions de caràcter general 

 òrgans de govern. 

 Serveis de caràcter general. 

 Administració financera i tributària. 

 Transferències a altres Administracions Públiques. 

 Sostenibilitat econòmica del planejament. 4.4.7

A través de les anteriors valoracions d'ingressos i despeses s'han obtingut les necessitats 

econòmiques generals del municipi abans de l'engegada de les actuacions del 

planejament i que corresponen a l'actual estat poblacional i a les necessitats de serveis 

públics que generen. Atès que l'augment poblacional, d'acord amb el planejament, es 

produirà de forma successiva al llarg del temps de forma sostenible, l'increment de les 

infraestructures i serveis anirà correlacionat l'augment dels pressupostos anuals. 

a).-Despeses derivades de les noves actuacions d'urbanització.  

 Aquestes poden ser: 

 Actuacions que generen augment poblacional. Actuacions destinada al sector 

serveis i equipaments. 

A l'efecte del càlcul d'ingressos i despeses, es considera com a data de finalització de 

les actuacions d'urbanització: 

 En un escenari recessiu. 

Es considera que el ritme de producció immobiliària igual o menor a la meitat del 

corresponent escenari normalitzat. S'adopta un període de 8 anys. 

 En un escenari normalitzat. 

L'edificació s'executa a un ritme adequat a la demanda mitjana. S'adopta un període 

de 6 anys.  

 En un escenari expansiu. 

Es considera que el ritme de construcció de les edificacions és igual o superior al 

doble del normalitzat. S'adopta un període de 4 anys. 

En qualsevol cas, l'Administració local haurà de rebre el sòl de cessió pública i gratuïta 

corresponent a l'aprofitament mitjà ponderat (AMP) segons les zones una vegada el 

sector ja estigui urbanitzat i sense participar en aquests costos. 

Aquests costos es justifiquen i calculen en l'annex a la present memòria. 

b).- Ingressos derivats de les noves actuacions d'urbanització. 

 Els derivats de la cessió de l'aprofitament mitjà ponderat de cessió  la seva 

repercussió. 
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 Els associats directament al propi fet constructiu, és a dir de l’impost de 

construccions i obres (ICIO) i que no es consideren ingressos assignats com a 

costos de manteniment. 

 Els derivats de la tramitació d'expedients de parcel•lació, segregació, etc., així 

com els derivats del permís de col•locació de cartells, cèdules urbanístiques, 

assenyalament d'alineacions, etc., que no es considera com a ingrés assignat a 

suportar els costos de manteniment 

 La taxa per llicència de primera ocupació la base imposable de la qual depèn

 va regulació en  l'ordenança fiscal i que no es considera com a ingrés assignat 

a suportar els costos de manteniment.  

 Els que es produeixen de forma constant i anual, és a dir: l'impost sobre Béns 

Immobles (IBI), imposat sobre activitat econòmica (IAE), imposat sobre vehicles 

de tracció mecànica (IVM) i taxes (guals, ocupació espais públics, etc.) i 

transferències corrents, inclosa la recaptació per sancions de tràfic. 

Aquests ingressos es justifiquen i calculen en l'annex a la present memòria. 

c).-No es consideren les taxes per ocupació d'espais públics a l'efecte del còmput 

d'ingressos en ser una taxa aleatòria que depèn en gran manera dels diversos usos als 

quals es destinin les plantes baixes comercials. 

d).-Quant a les transferències corrents, els ingressos més importants són les 

transferències d'altres Administracions que depèn dels POS i que la seva variable més 

significativa és el nombre de residents, per la qual cosa no es consideren per a 

l'estimació d'ingressos atès que, a més, no es destina exclusivament al manteniment 

d'infraestructures, sinó que té altres destinacions molt diverses. 

 Impacte sobre la hisenda pública municipal 4.4.8

Repercussió despesa-ingrés. S’inclou taula del darrer pressupost municipal, de l’any 

2016.  
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PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2016 

Capítol/Concepte PREVISIONS INICIALS 2016 % € / habitant

CAP I 9.744.500,00 € 39,14% 317,92

CAP II 250.700,00 € 1,01% 8,18

CAP III 7.234.749,46 € 29,06% 236,04

CAP IV 7.437.970,88 € 29,87% 242,67

CAP V 183.030,00 € 0,74% 5,97

CAP VI 10,00 € 0,00% 0,00

CAP VII 48.088,31 € 0,19% 1,57

CAP VIII 40,00 € 0,00% 0,00

CAP IX 0,00 € 0,00% 0,00

TOTAL 24.899.088,65 € 100,00% 812,34

Capítol/Concepte CRÈDITS INICIALS 2016 % € / habitant

CAP I 11.254.885,92 € 45,32% 367,19

CAP II 10.373.692,91 € 41,77% 338,45

CAP III 226.621,84 € 0,91% 7,39

CAP IV 1.020.524,63 € 4,11% 33,29

CAP VI 631.530,00 € 2,54% 20,60

CAP VII 20,00 € 0,00% 0,00

CAP VIII 40,00 € 0,00% 0,00

CAP IX 1.328.047,21 € 5,35% 43,33

TOTAL 24.835.362,51 € 100,00% 810,26

DESPESES

INGRESSOS

 

 Pressupost municipal per a l’any 2016 Taula 5.

 

ADQUISICIÓ DEL SÒL IMPLANTACIÓ MANTENIMENT

ELP 124.518,00 496.355,00 3.052,50

EQUIPAMENT 41.400,00 629.650,00 6.075,00
TOTAL 165.918,00 € 1.107.750,00 € 9.127,50 €  

 Impacte de la despesa Taula 6.

 Impacte en la despesa corrent 4.4.9

Les despeses corrents de les actuacions previstes, en quant a manteniment, són de 

7.102,50 euros anuals, fàcilment assumibles per a la hisenda municipal. 

 Impacte en la despesa de capital 4.4.10

La suma de l’adquisició dels terrenys més la posada en funcionament ascendeix a 

1.071.168€. 

En aquest apartat s’inclouen les despeses de l’Ajuntament relacionades amb 

l’adquisició de sòl i implantació de l’espai lliure públic i l’equipament, a més 

s’afegeixen les despeses derivades del ELP11 que prové del PGOU 2012, que 

considerava l’adquisició de sòl i la demolició d’edificis, però no l’execució de l’ELP. 

 Conclusió. 4.4.11

Considerant la relació d'ingressos i despeses estimada en un escenari recessiu podem 

concloure que el planejament és sostenible econòmicament. 
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5 EVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

La Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears en el seu 

Article 9. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica, d’acord amb 

l’article 3.5 de la Directiva 2001/42/CE:, considera que no tenen efectes significatius 

en el medi ambient, i per tant no se subjecten als procediments d’avaluació 

ambiental estratègica les modificacions de plans territorials o urbanístics que tenguin 

com a objecte exclusiu alguna o algunes de les finalitats expressades, entre les quals 

es troba els següent punt “a”: 

IV. Augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones 

d’equipaments, espais lliures públics o infraestructures, sempre que aquest 

canvi de qualificació o classificació no afecti terrenys classificats com a sòl 

rústic. 

És per tant, que es considera que la present Modificació Puntual, al consistir en un 

augment de superfície d’un Espai lliure i equipament en sòl urbà no té efectes 

significatius sobre el Medi Ambient i per tant no cal que es subjecti als procediments 

d’avaluació ambiental estratègica. 
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6 IDENTITAT DEL PROPIETARIS  

Segons s’estableix a l’Article 58 de la LOUS sobre la modificació dels instruments de 

planejament urbanístic, les propostes de modificació de qualsevol instrument de 

planejament urbanístic que suposin, indirectament o directa, bé un increment dels 

paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació dels usos del 

sòl, hauran d’incorporar a l’expedient que es tramiti la identitat de totes les persones 

propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc 

anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o l’instrument emprat a 

efectes de notificacions a les persones interessades, d’acord amb la legislació en la 

matèria.  

S’adjunta en document apart un informe municipal amb els propietaris afectats per 

la Modificació puntual. 
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7 RESUM EXECUTIU DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES 

La LOUS, Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB de 29.03.14), 

estableix en el seu article 12 apartat 2.a que la documentació exposada al 

públic haurà de constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació 

detallada de les modificacions que planteja i, en el seu cas, els àmbits i l’abast 

de la suspensió que comporti.  

En base a l’exposat a l’article en qüestió s’inclou en aquest apartat una relació 

dels principals canvis que s’han introduït en aquest document respecte a 

l’ordenació del PGOU vigent: 

 Canvi de qualificació de la part de la parcel.la 2771625DD9927S0001WZ 

qualificada com eixample en espai lliure públic per establir una connexió i 

continuïtat entre els espais lliures públics existents, ELP11 Zona verda interior 

carrer Artà i ELP12 Plaça Mallorca.  

 Nou equipament d’ús administratiu a l’interior de l’espai lliure públic, amb una 

ocupació de 450 m² i una edificabilitat de 675 m². 

 

Imatge 15. Pla General d’Inca amb la parcel.la qualificada com Eixample 

 

Imatge 16. Proposta de la Modificació puntual amb el canvi de qualificació a espai lliure públic. 
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Els canvis als documents gràfics son: 

 Plànol guia. Plànol 00 

 Itineraris peatonal. Plànol IP01 

 Urbanitzables i creixement no realitzat. Plànol I2 

 Plànol d’ordenació del sòl urbà. Plànol C2 

 Plànol d’ordenació del sòl urbà. Plànol C3 

Els canvis als documents escrits son : 

 Normes de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Art. 153. Equipaments i espais lliures públics. 

Condicions d’edificabilitat i ús. Pàgina 85. 

 Estudi econòmic i financer de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca. Pàgines 4,9. 

 Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Pàgines 40, 41,42 

 Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Pàgina 9. 
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8 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 

Segons l’Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic del 

Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a 

l’illa de Mallorca (BOIB Núm. 066 de 30.04.2015) en els casos que la finalitat 

específica ho requereixi serà necessari un estudi de la mobilitat generada. 

En el cas d’aquesta MP l’estudi de mobilitat es considera innecessari perquè tot i 

que la finalitat és la de canviar la qualificació d’un sòl urbà  a espai lliure públic i la 

possibilitat d’edificar un nou equipament a l’interior de l’espai lliure, amb una 

superfície màxima edificable de 675m², no tindria implicacions en quant a la 

mobilitat generada. Cal recordar que en l’actual normativa del PGOU ja es preveu 

un pas lliure en plant baixa per comunicar directament amb la zona verda número 

11. A més s’elimina l’edificabilitat residencial de 4 plantes al front del carrer Artà. 

  

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10291/seccio-i-disposicions-generals/471
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9 CONTINGUT DOCUMENTAL 

El contingut documental de la present modificació puntual està compost per: 

 Memòria justificativa. 

 Documents modificats del PGOU. 
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10 AUTORIA TÈCNICA 

Els documents de la modificació puntual han estat elaborats per  

marès - arquitectura, paisatge i territori (marca comercial inscrita a l’Oficina 

Espanyola de Patents i Marques amb el nº 3.054.656.)  -  www.m-ar.es 

L’equip que ha redactat el document està integrat per: 

Jaume Luis Salas, arquitecte 

  

http://www.m-ar.es/
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11 CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ DEL PGOU 

Els canvis als documents gràfics son: 

 Plànol guia. Plànol 00 

 Itineraris peatonal. Plànol IP01 

 Urbanitzables i creixement no realitzat. Plànol I2 

 Plànol d’ordenació del sòl urbà. Plànol C2 

 Plànol d’ordenació del sòl urbà. Plànol C3 

Els canvis als documents escrits son : 

 Normes de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Art. 153. Equipaments i espais lliures públics. 

Condicions d’edificabilitat i ús. Pàgina 85. 

 Estudi econòmic i financer de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca. Pàgines 4,9. 

 Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Pàgines 40, 41,42 

 Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Pàgina 9. 

 

 

Inca, gener de 2017  

Per l'equip redactor, 

 

 

Jaume Luis Salas 

Arquitecte 

www.m-ar.es 

  

  

http://www.m-ar.es/
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Normes de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca 

TEXT ACTUAL 
 

Pàgina 85: 

Art. 153. Equipaments i espais lliures públics. Condicions d’edificabilitat i ús  

 

1 Equipaments. 

Les condicions d’edificabilitat assignades als equipaments es regulen per 

l’aprofitament del dos amb cinquanta metres quadrats per metre quadrat 

(2,50 m2/m2), l’alçada màxima de setze metres (16 m) i quatre plantes (4). 

Quant a la resta de les condicions, en general es respectaran les de la zona 

confrontant, si bé, mitjançant la tramitació d’un estudi de detall, es podran 

adoptar altres solucions requerides per les condicions d'edificació que hagi 

de complir cada tipus d’equipament amb una altura màxima de vint-i-cinc 

metres (25 m) i una edificabilitat de tres amb vint-i-cinc metres quadrats per 

metre quadrat (3,25 m2/m2 ). 

A través de l article 96 es defineixen els diversos usos destinats a equipament. 

Quan s’assigna l’ús global E vol dir que hi estan permesos tots els usos, no 

incompatibles, no són d’aplicació els graus de dimensió i situació del capítol 

IV de les normes.  
 

2 Teatre Principal i equipament SC1. 

Els paràmetres seran els següents: altura màxima de vint-i-quatre metres (254 

m) i l’edificabilitat de tres amb vint-i-cinc metres quadrats per metre quadrat 

(3,25 m2/m2 ). 

 

3 Espais lliures públics en sòl urbà (SGEL). 

En aquelles àrees d’espai lliure públic, la superfície de les quals sigui superior a 

cinc mil metres quadrats (≥5.000 m2), s’admeten edificacions destinades a 

usos comunitaris de caràcter públic que compleixin les condicions següents: 

a) El total d’edificacions en cada element de parc urbà no donarà 

lloc a l’ocupació superior al cinc per cent (5%) de la seva superfície. 

b) L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de sis 

metres (6 m), excepte elements ornamentals.  
c) L’edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el 

mínim perjudici a la insolació del parc. 

d) Es permetran obres d’infraestructura i aparcaments en el subsòl. 

 

4 ÀREA SINGULAR (AD5) 

Correspon als terrenys de sòl urbà destinats al servei de pompes fúnebres 

pròxims al cementiri. 

Les condicions d’edificació seran les d’equipament administratiu i s’haurà 

d’endinsar l’edificació un mínim de cinc metres (5 m) respecte a totes les 

partions.   
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Normes de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca 

TEXT MODIFICAT 
 

Pàgina 85: 

Art. 153. Equipaments i espais lliures públics. Condicions d’edificabilitat i ús  

 

1 Equipaments. 

Les condicions d’edificabilitat assignades als equipaments, a excepció que la 

fitxa corresponent els especifiqui, es regulen per l’aprofitament del dos amb 

cinquanta metres quadrats per metre quadrat (2,50 m2/m2), l’alçada 

màxima de setze metres (16 m) i quatre plantes (4). 

Quant a la resta de les condicions, en general es respectaran les de la zona 

confrontant, si bé, mitjançant la tramitació d’un estudi de detall, es podran 

adoptar altres solucions requerides per les condicions d'edificació que hagi 

de complir cada tipus d’equipament amb una altura màxima de vint-i-cinc 

metres (25 m) i una edificabilitat de tres amb vint-i-cinc metres quadrats per 

metre quadrat (3,25 m2/m2 ). 

A través de l article 96 es defineixen els diversos usos destinats a equipament. 

Quan s’assigna l’ús global E vol dir que hi estan permesos tots els usos, no 

incompatibles, no són d’aplicació els graus de dimensió i situació del capítol 

IV de les normes.  
 

2 Teatre Principal i equipament SC1. 

Els paràmetres seran els següents: altura màxima de vint-i-quatre metres (254 

m) i l’edificabilitat de tres amb vint-i-cinc metres quadrats per metre quadrat 

(3,25 m2/m2 ). 

 

3 Espais lliures públics en sòl urbà (SGEL). 

En aquelles àrees d’espai lliure públic, la superfície de les quals sigui superior a 

cinc mil metres quadrats (≥5.000 m2), s’admeten edificacions destinades a 

usos comunitaris de caràcter públic que compleixin les condicions següents: 

a) El total d’edificacions en cada element de parc urbà no donarà 

lloc a l’ocupació superior al cinc per cent (5%) de la seva superfície. 

b) L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions serà de sis 

metres (6 m), excepte elements ornamentals.  
c) L’edificació es configurarà i localitzarà de manera que produeixi el 

mínim perjudici a la insolació del parc. 

d) Es permetran obres d’infraestructura i aparcaments en el subsòl. 

 

4 ÀREA SINGULAR (AD5) 

Correspon als terrenys de sòl urbà destinats al servei de pompes fúnebres 

pròxims al cementiri. 
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Les condicions d’edificació seran les d’equipament administratiu i s’haurà 

d’endinsar l’edificació un mínim de cinc metres (5 m) respecte a totes les 

partions.   
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Estudi econòmic i financer de l’adaptació del Pla General 

d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca 

TEXT ACTUAL 
 

Pàgina 4: 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

7

6

7

8

9

10

Zona verda 63. (SSGGEL12) 74.130,00

TOTAL 1.862.342,00

Zona verda 77. (SSGGEL/V-APT) 210.960,00

Zona verda 58 6.300,00

Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00

Vial Serral 52.550,00

Zona verda 40. (SSGGEL21) 396.975,00

Zona verda 51. (SSGGEL21) 213.300,00

Zona verda 52. (SSGGEL21) 180.270,00

Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22)

Resta Serralt de les Monges 

Zona verda 11

EUROSPRIMER QUADRIENNI

325.000,00

39.015,00

1.363.872,00TOTAL

313.560,00

92.125,00

125.112,00

300.930,00

Equipament Plaça Bestiar

Equipament C/ Sa Calobra

Zona verda 62. (SSGGEL12)

Zona verda 63. (SSGGEL12)

Zona verda 75. (SSGGEL/V-APT)

78.130,00

90.000,00

TOTAL PRIMER I SEGON QUADRIENNI 3.226.214,00

SEGON QUADRIENNI EUROS

Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00

Zona verda 24 168.225,00

Zona verda 39. (SSGGEL21) 109.520,00
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Pàgina 9:  

 

                

                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: ACTUACIÓ AÏLLADA    

          

          

  Objecte: Zona verda núm. 11. Illeta Cta. Alcúdia  

          

  Sistema d'execució: Expropiació      

          

  Superfície de zona verda:  4.031 m2      

          

  Execució: primer quadrienni 

          

        

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

               

Adquisició de terrenys 4.031 m2 120.930 €   120.930 €  

              

Edificacions 4.031 m2 180.000 €   180.000 €  

              

              

TOTAL   300.930 €   300.930 €  
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Estudi econòmic i financer de l’adaptació del Pla General 

d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca 

TEXT MODIFICAT 
 

Pàgina 4: 

 

1

2

3 SGELP-11/AD 13 - Zona verda   

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

7

6

7

8

9

10

464.500,00SGELP-11/AD 13 - Equipament

Zona verda 77. (SSGGEL/V-APT) 210.960,00

TOTAL 1.862.342,00

TOTAL PRIMER I SEGON QUADRIENNI 3.546.157,00

Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00

Vial Serral 52.550,00

Zona verda 63. (SSGGEL12) 74.130,00

Zona verda 51. (SSGGEL21) 213.300,00

Zona verda 52. (SSGGEL21) 180.270,00

Zona verda 58 6.300,00

Zona verda 24 168.225,00

Zona verda 39. (SSGGEL21) 109.520,00

Zona verda 40. (SSGGEL21) 396.975,00

TOTAL 1.683.815,00

SEGON QUADRIENNI EUROS

Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00

Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00

Zona verda 63. (SSGGEL12) 78.130,00

Zona verda 75. (SSGGEL/V-APT) 90.000,00

620.873,00

Equipament Plaça Bestiar 313.560,00

Equipament C/ Sa Calobra 92.125,00

PRIMER QUADRIENNI EUROS

Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00

Resta Serralt de les Monges 39.015,00
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Pàgina 9. 
                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: ACTUACIÓ AÏLLADA    

          

  Objecte: Zona verda núm. 11. Illeta Cta. Alcúdia - SGELP-11/AD 13 

  Sistema d'execució: Expropiació      

  Superfície de total :  4.520 m2      

 Superfície de zona verda : 4.070 m2     

 Superfície d’equipament: 450 m2     

  Execució: Primer quadrienni 

  

Observacions:  S’admet l’edificació d’un equipament d’ús administratiu mitjançant la redacció 
d’un estudi de detall amb les següents condicions 

- Ocupació: 450 m²   
- Edificabilitat: 1.5 m² / m²  de l’ocupació  
- Nombre de plantes: baixa + planta pis 
- Potenciar la connexió física i visual entre els espais lliures públics 

SGELP-12 i SGELP-11/AD-13, així com el seu recorregut de 
vianants. 

- Enderrocament de les edificacions confrontants amb el carrer Artà i 
el tractament de les dues mitgeres resultants, donant una solució 
per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de les mateixes. 

- La situació de l’equipament potenciarà el recorregut de vianants 
cap a l’interior de l’espai lliure públic. 

- La configuració de l’equipament reduirà l’impacta de les façanes a 
pati interior d’illeta dels edificis residencials existents. 

 

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

               

Adquisició de terrenys 4.520 m2 165.918 €   165.918 €  

Demolicions 4.520 m2 195.000 €   195.000 €  

Espai lliure   4.070 m2 620.873 €  620.873 €  

Equipament   675 m2  671.050,00 €    671.050,00 €  

TOTAL   948.450,00 €   1.273.668 €  
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Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca.  

TEXT ACTUAL 
 
Pàgines 40, 41,42 

 

COEFICIENT D’ESPAI LLIURE PÚBLIC I ZONES VERDES PER HABITANT. 
 

Resultant que el Sistemes Generals d’Espai Lliure Públic representa una superfície total de 908.667 m2 i la 
capacitat màxima de població 61.470 habitants, resulta un coeficient de 14,78 m2 d’espai lliure públic per 
habitant. 

SISTEMES GENERALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 

Núm. Denominació 
Súperficie 

1995. M2 

PGOU 

2005. M2 

Adaptació 

PTM. M2 

1 Zona verda davant el Cementiri Plaça Primer de Maig 2175 2072 2072 

2 Plaça Cementiri 4171 3738 3738 

3 Zona Verda C713 camp del constància 1946 1314 1314 

4 Zona verda annexa camp constància plaça de les Carritxeres 6015 10450 10450 

5     

6     

7 Zona verda plaça Berenger d’Anoia 2226 2516 2516 

8 Plaça de la Mediterrània 7290 6126 8407 

9     

10 Zona verda illeta Av. Alcúdia – Miquel Servet 4684 3549 3549 

11 Zona verda interior carrer Artà 2495 4031 4031 

12 Plaça Mallorca 5253 5164 5164 

13 Plaça d’Orient 738 719 719 

14 Plaça de Sta. Maria la Major i Orgue 1897 2049 2049 

15 Plaça del Bestiar 5044 6061 6061 

16 Plaça de la ciutat de Lompoc 4607 5254 3702 

17 Zona verda antiga fàbrica de gel 1988 1668 1668 

18 Zona verda dels molins (SSGGEL4) 70810 69910 71551 

19     

20 Plaça d’Espanya 780 1406 1406 

21 Plaça del Claustre de Sant Domingo 1400 1977 1977 

22 Plaça dels Pobladors 3060 3413 3413 

23 Plaça des Blanquer 3380 3243 3243 

24     

25 Plaça d’Antoni Mateu o d’es Campet des Tren 3276 3271 3271 

26 Zona verda sector 4 0 4394 0 

27     
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28 Plaça del Lledoner 5278 4797 4797 

29 Zona verde esglèsia de Crist Rei 1606 1453 1453 

30 Plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera 2040 2116 2116 

31     

32 Zona verda Gran Via de Colom prolongació fins a ctra. de Manacor 5270 6165 6165 

33 Pac d'Europa 21611 21032 21032 

34 Zona verda avinguda Reis Catòlics i prolongació 9780 9517 9517 

35     

36     

37 Zona verda carrer Bisbe Morro UA5 400 1260 1328 

38 Zona verda annexa a l'estació del tren 800 791 791 

39 Zona verda tancament de Caimari 1650 3654 3654 

40 
Zona verda tancament sòl urbà carrers de la Calobra i del Bisbe 
Morro (SSGGEL21) 5850 11563 4887 

41     

42 Zona verda NO s'Ermita- zona esportiva 4395 5012 5012 

43     

44     

45 Parc públic Puig de Santa Magdalena 0 400184 400184 

46 Plaça de les Illes Balears 9722 7156 7156 

47,1 Zona verda Polígon Industrial 0 8355 8355 

47,2 Zona verda Polígon Industrial 0 2971 2971 

47,3 Zona verda Polígon Industrial 0 4776 4776 

48 Zona verda Sport Inca (SSGGEL)  1.560 1.560 

49     

50 Zona verda plaça monument Antoni Fluxà 650 960 960 

51 
Zona verda de tancament sòl urbà annexa a les UA-12, 13 I 19 
(SSGGEL21) 9600 11610 17660 

52 Zona verda son Amonda (SSGGEL21) 0 6009 5538 

53     

54     

55 Zona verda carrer Binissalem avinguda General Luque UA- 20 0 1826 1826 

56 Zona verda plaça de la Font Vella 0 1140 1140 

57     

58     

59     

60     

62 Zona verda ctra. De Sineu. (SSGEL12) 0 7958 4393 

63 Zona verda façana d'Inca ctra. De Sineu (SSGEL12)   4942 

64 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6   15381 

65 Zona verda (SGEL) Sector 9   3017 

66 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6   2076 
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67 Zona verda (SGEL) Sector 7   2899 

68 Zona verda (SGEL) Sector 8   6208 

69 Zona verda (SGEL) Sector 8   4506 

70 Zona verda (SGEL) Sector 8   3957 

71 Zona verda (SGEL) Sector 8   4226 

72 Zona verda (SSGGEL) Sector 8   13158 

73 Zona verda (SSGGEL15) Sector 9   21879 

74A Zona verda (SSGGEL) Sector 9   2410 

74B Zona verda (SSGGEL) Sector 6   2720 

75 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)   5219 

76 Zona verda (SSGGEL) Sector 9   3669 

77 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)   7032 

78A Zona verda (SSGEL) Sector 1   681 

78B Zona verda (SSGEL) Sector 1   16945 

78C Zona verda (SSGEL) Sector 1   20173 

80 Zona verda (SSGGEL) Sector 3   8201 

81A Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3   1457 

81B Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3   907 

82A Zona verda (SSGGEL) Sector 4   7889 

82B Zona verda (SSGGEL) Sector 4   10117 

83A Zona verda (SSGGEL13) Sector 4   12316 

83B Zona verda (SSGGEL13) Sector 4   790 

 Via de Ronda i Boulevard Ctra. Alcudia   68320 

TOTAL 211887 664190 908.667 
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Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca.  

TEXT MODIFICAT 
 

Pàgines 40, 41,42 

 
COEFICIENT D’ESPAI LLIURE PÚBLIC I ZONES VERDES PER HABITANT. 
 

Resultant que el Sistemes Generals d’Espai Lliure Públic representa una superfície total de 908.706 m2 i la 
capacitat màxima de població 61.470 habitants, resulta un coeficient de 14,78 m2 d’espai lliure públic per 
habitant. 

SISTEMES GENERALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 

Núm. Denominació 
Súperficie 

1995. M2 

PGOU 

2005. M2 

Adaptació 

PTM. M2 

1 Zona verda davant el Cementiri Plaça Primer de Maig 2175 2072 2072 

2 Plaça Cementiri 4171 3738 3738 

3 Zona Verda C713 camp del constància 1946 1314 1314 

4 Zona verda annexa camp constància plaça de les Carritxeres 6015 10450 10450 

5     

6     

7 Zona verda plaça Berenger d’Anoia 2226 2516 2516 

8 Plaça de la Mediterrània 7290 6126 8407 

9     

10 Zona verda illeta Av. Alcúdia – Miquel Servet 4684 3549 3549 

11 Zona verda interior carrer Artà 2495 4031 4070 

12 Plaça Mallorca 5253 5164 5164 

13 Plaça d’Orient 738 719 719 

14 Plaça de Sta. Maria la Major i Orgue 1897 2049 2049 

15 Plaça del Bestiar 5044 6061 6061 

16 Plaça de la ciutat de Lompoc 4607 5254 3702 

17 Zona verda antiga fàbrica de gel 1988 1668 1668 

18 Zona verda dels molins (SSGGEL4) 70810 69910 71551 

19     

20 Plaça d’Espanya 780 1406 1406 

21 Plaça del Claustre de Sant Domingo 1400 1977 1977 

22 Plaça dels Pobladors 3060 3413 3413 

23 Plaça des Blanquer 3380 3243 3243 

24     

25 Plaça d’Antoni Mateu o d’es Campet des Tren 3276 3271 3271 

26 Zona verda sector 4 0 4394 0 

27     
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28 Plaça del Lledoner 5278 4797 4797 

29 Zona verde esglèsia de Crist Rei 1606 1453 1453 

30 Plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera 2040 2116 2116 

31     

32 Zona verda Gran Via de Colom prolongació fins a ctra. de Manacor 5270 6165 6165 

33 Pac d'Europa 21611 21032 21032 

34 Zona verda avinguda Reis Catòlics i prolongació 9780 9517 9517 

35     

36     

37 Zona verda carrer Bisbe Morro UA5 400 1260 1328 

38 Zona verda annexa a l'estació del tren 800 791 791 

39 Zona verda tancament de Caimari 1650 3654 3654 

40 
Zona verda tancament sòl urbà carrers de la Calobra i del Bisbe 
Morro (SSGGEL21) 5850 11563 4887 

41     

42 Zona verda NO s'Ermita- zona esportiva 4395 5012 5012 

43     

44     

45 Parc públic Puig de Santa Magdalena 0 400184 400184 

46 Plaça de les Illes Balears 9722 7156 7156 

47,1 Zona verda Polígon Industrial 0 8355 8355 

47,2 Zona verda Polígon Industrial 0 2971 2971 

47,3 Zona verda Polígon Industrial 0 4776 4776 

48 Zona verda Sport Inca (SSGGEL)  1.560 1.560 

49     

50 Zona verda plaça monument Antoni Fluxà 650 960 960 

51 
Zona verda de tancament sòl urbà annexa a les UA-12, 13 I 19 
(SSGGEL21) 9600 11610 17660 

52 Zona verda son Amonda (SSGGEL21) 0 6009 5538 

53     

54     

55 Zona verda carrer Binissalem avinguda General Luque UA- 20 0 1826 1826 

56 Zona verda plaça de la Font Vella 0 1140 1140 

57     

58     

59     

60     

62 Zona verda ctra. De Sineu. (SSGEL12) 0 7958 4393 

63 Zona verda façana d'Inca ctra. De Sineu (SSGEL12)   4942 

64 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6   15381 

65 Zona verda (SGEL) Sector 9   3017 

66 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6   2076 
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67 Zona verda (SGEL) Sector 7   2899 

68 Zona verda (SGEL) Sector 8   6208 

69 Zona verda (SGEL) Sector 8   4506 

70 Zona verda (SGEL) Sector 8   3957 

71 Zona verda (SGEL) Sector 8   4226 

72 Zona verda (SSGGEL) Sector 8   13158 

73 Zona verda (SSGGEL15) Sector 9   21879 

74A Zona verda (SSGGEL) Sector 9   2410 

74B Zona verda (SSGGEL) Sector 6   2720 

75 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)   5219 

76 Zona verda (SSGGEL) Sector 9   3669 

77 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)   7032 

78A Zona verda (SSGEL) Sector 1   681 

78B Zona verda (SSGEL) Sector 1   16945 

78C Zona verda (SSGEL) Sector 1   20173 

80 Zona verda (SSGGEL) Sector 3   8201 

81A Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3   1457 

81B Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3   907 

82A Zona verda (SSGGEL) Sector 4   7889 

82B Zona verda (SSGGEL) Sector 4   10117 

83A Zona verda (SSGGEL13) Sector 4   12316 

83B Zona verda (SSGGEL13) Sector 4   790 

 Via de Ronda i Boulevard Ctra. Alcudia   68320 

     

TOTAL 211887 664190 908.706 
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Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca. 

TEXT ACTUAL 

 
Pàgina 9. 
 

                

                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: ACTUACIÓ AÏLLADA    

          

          

  Objecte: Zona verda núm. 11. Illeta Cta. Alcúdia  

          

  Sistema d'execució: Expropiació      

          

  Superfície de zona verda:  4.031 m2      

          

  Execució: primer quadrienni 

          

        

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

               

Adquisició de terrenys 4.031 m2 120.930 €   120.930 €  

              

Edificacions 4.031 m2 180.000 €   180.000 €  

              

              

TOTAL   300.930 €   300.930 €  
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Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació 

Urbana d’Inca al Pla Territorial de Mallorca. 

TEXT MODIFICAT 
Pàgina 9. 
                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: ACTUACIÓ AÏLLADA    

          

  Objecte: Zona verda núm. 11. Illeta Cta. Alcúdia - SGELP-11/AD 13 

  Sistema d'execució: Expropiació      

  Superfície de total :  4.520 m2      

 Superfície de zona verda : 4.070 m2     

 Superfície d’equipament: 450 m2     

  Execució: Primer quadrienni 

  

Observacions:  S’admet l’edificació d’un equipament d’ús administratiu mitjançant la redacció 
d’un estudi de detall amb les següents condicions 

- Ocupació: 450 m²   
- Edificabilitat: 1.5 m² / m²  de l’ocupació  
- Nombre de plantes: baixa + planta pis 
- Potenciar la connexió física i visual entre els espais lliures públics 

SGELP-12 i SGELP-11/AD-13, així com el seu recorregut de 
vianants. 

- Enderrocament de les edificacions confrontants amb el carrer Artà i 
el tractament de les dues mitgeres resultants, donant una solució 
per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic de les mateixes. 

- La situació de l’equipament potenciarà el recorregut de vianants 
cap a l’interior de l’espai lliure públic. 

- La configuració de l’equipament reduirà l’impacta de les façanes a 
pati interior d’illeta dels edificis residencials existents. 

 

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

               

Adquisició de terrenys 4.520 m2 165.918 €   165.918 €  

Demolicions 4.520 m2 195.000 €   195.000 €  

Espai lliure   4.070 m2 620.873 €  620.873 €  

Equipament   675 m2  671.050,00 €    671.050,00 €  

TOTAL   948.450,00 €   1.273.668 €  
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