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La secretl:l.;ia delegada, 

Aprovat pel PIe de l'Ajuntament 

de dia 

ordin2lria 

SET. 21~13 

DELPLE 

de ¡Pa~m~ 

La Junta de Govem 
de Palma en sessi6 

de día 1 1 SET. 2013 

El present document estableix, en general, les línies 
Msiques d'actuació que es pretenen per a dur a terme la 
Revisió del Pla general d'ordenació urbana del municipi de 
Palma de Mallorca. 

Ja que aquest és un document posterior a la fase 
d'infirmació, conté els aspectes més globals de la Revisió del 
Pla que s'aniran desenvolupant en les successives etapes. 

S'ha de considerar, per tant, com a un document de caracter 
obert, que es completara tant en la seva fase d'Avang de 
planejament com en el moment de la seva Aprovació inicial i, 
finalment, en el document d'Aprovació definifiva del nou "Pla 
general d'ordenació urbana". 

Palma de Mallorca. Setembre de 2013. 
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La persona és I'element vertebrador i principi informadof'Cíe tota proposta 
urbanística. Aquesta concepció personalista de I'urbanisme té el seu fonament en 
el fet qúe la ciutat és per a la persona i no la persona per a la ciutat. La ciutat es 
concep com a I'espai en el qual la persona desenvolupa la seva lIibertat individual 
com dret natural que es combina en la concepció de la mateixa com espai de 
convivencia ordenat, saludable i sostenible en relació amb els altres i el Medi 
ambient. 

L'ordenació del territori, I'urbanisme i I'habitatge són els aspectes fonamentals 
sobre els quals es desenvolupa I'activitat humana amb les seves conseqüencies 
socials, económiques i mediambientals d'absoluta trascendencia per a la vida de 
les persones. 

L'equilibri entre els diferents components només es pot emprendre des de la visió 
global del planejament urbanístic que garanteixi , d'una banda, els drets 
constitucionals deis ciutadans quant a disposar d'un medi ambient adequat o d'un 
habitatge digne, i per un altre, la necessaria sostenibilitat del territori , més en el cas 
que aquest es trobi limitat pel fet de la insularitat 

Entre les garanties a les quals tenen dret els ciutadans, i és un deure de les 
administracions arribar a aconseguir-ho, es troba la necessaria seguretat jurídica, 
tant en els processos de participació en I'activitat publica urbanística com en 
I'establiment d'una norma jurídica clara i comprensible, a més de ser la garantia de 
la preponderancia de I'interes general per a la col'lectivitat davant interessos 
partidistes. 

La profusa i contradictória normativa urbanística de la ultima decada a Balears, tant 
a nivell autonómic com a nivell insular, no ajuda la consecució deis mínims 
objectius de seguretat jurídica requerits per a fer fiable una economia basada al 
sector de la construcció i al sector serveis, raó per la qual la inversió s'inhibeix per 
la perdua de confian9a de I'inversor, restringint-se per tant I'economia i la creació 
d'ocupació i fent inviable el principi de sostenibilitat económica. 

Els continus desacords i enfrontaments entre les diferents administracions, les 
competencies de les quals s'envaeixen contínuament, contradiuen el principi de 
col'laboració entre elles donant com a resultat la paralització de I'activitat inversora 
i d'impossible compliment I'execució deis planejaments municipals. 

La proposta del Pla ha de generar un model de ciutat saludable, a la mesura de les 
persones, accessible, amb unes infraestructures i serveis que permetin un 
dinamisme económic, unint conceptes com a medi ambient, urbanisme, 
infraestructures, tecnologies de la informació i la comunicació. Ciutat amb vida als 
barris, ben interconnectada i amb emissions zero . 

. ~ ... 
DJ.~.(O ~ f1Q ~un;;=,~~,~;:::Im. 

71ti'f\ \ Q, - - ' Re vlsló <:te I 
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~aaocume~ ¡~Iativa a la Fase d'lnformació, Analisi i Estudis complementaris 
de la Revisió del Pla general de Palma, presentada davant de la Gerencia 
d'Urbanisme el 15 de maig de 2013, mostra els resultats de I'evolució del 
planejament vigent des de la seva aprovació definitiva el 1998 i una actualització de 
les dades a fi de la seva aplicació en la revisió del mateix. D'aquesta manera s'han 
estudiat el medi físic, el socioeconomic, I'urba, el patrimoni cultural i mediambiental, 
dirigit fonamentalment a aquelles qüestions que condicionen el futur model 
territorial. 

Posteriorment a aquest estudi s'establiran les necessitats i les demandes, les 
debilitats i fortaleses del planejament, en especial les relacionades amb les 
dotacions públiques previstes i executades referides als espais lliures i 
equipaments, les necessitats de sol residencial o sol per a I'activitat economica, ja 
sigui de caracter industrial o comercial, sempre sota el prisma de la sostenibilitat 
mediambiental, economica i social. 

La documentació completa de la Fase d'lnformació, Analisi i Estudis 
complementaris, en la seva part escrita, s'estructura en sis volums que contenen 
la memoria d'informació i quatre documents independents per als estudis 
complementaris sobre mobilitat sostenible, el paisatge, el sol vacant i zonificació 
acústica. Aquesta documentació, tant en catala com en castella consta de 9 títols 
distribu'its a 46 capítols i 151 seccions, amb un total de 1.160 pagines. 

La documentació grafica consta de 46 planols d'informació relativa a I'estat del 
terme municipal a escala 1/25.000, en format DIN-AO a color. 

El resum d'aquesta documentació s'adjunta com a annex al present document de 
Directrius basiques. 

de dia 

EL SECRET, 

~ , . .... 
:;. 0-,..J IrIrÜ ~ AJunI,,",.n. ~ d" Polm.~ IJ 
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, L'objecte del present document és establir les línies basiques del desenvolupament 
urbanístic, els eixos estrategics del nou model de municipi i els principis rectors que 
han de regir a la redacció del nou Pla general d'ordenació urbana del municipi de 
Palma de Mallorca. 

L'actual situació social i económica marca la necessitat de prioritzar i estimular 
I'economia sota els criteris de sostenibilitat ambiental, donar facilitats als ciutadans i 
inversors, generar recursos i infraestructures per a la major implantació i ús de les 
noves tecnologies, reduir la burocracia i tendir a la simplificació administrativa, 
agilitzar els tramits deis expedients municipals així com fomentar la innovació i la 
investigació, tot aixó dins del concepte d' SmartCity. És absolutament necessari 
ajudar als empresaris i emprenedors, a la petita i mitjana empresa dins deis 
principis de la lliure competencia i les directives europees i crear, sobretot, 
seguretat jurídica. 

El sector turístic és el principal motor de la nostra economia i el sector estrategic 
davant de la situació actual , peró la importancia de tenir una economia diversificada 
també implica apostar per altres sectors productius, com la investigació i la 
innovació, així com el comen; adaptat a les noves tecnologies. Per a aixó és 
important i prioritari el treball conjunt amb els sectors socials impulsant els 
processos participatius i amb el sector empresarial privat, cercant sinergies que els 
facin ser més competitius davant d'un mercat internacionalitzat. 

La responsabilitat davant de la situació económica actual no és cap altra que fer 
possible alió que és económicament necessari. És per aixó que el Pla esta 
emmarcat en la necessitat de resoldre els principals problemes a que avui 
s'enfronten els ciutadans de Palma, la recuperació económica i la creació de lIocs 
de treball , afavorint I'ús racional deis recursos i harmonitzant els requeriments de 
I'economia, I'ocupació i la cohesió social , fer-ne més amb menys, sense que aixó 
impliqui una baixada en les prestacions a les persones més necessitades. 

A través del Pla general s'estableix un model territorial que s'ha de fonamentar en 
una millora de la qualitat de vida i del paisatge urba existent, millorant les 
condicions d'accessibilitat per als vianants i de transport públic i millorant el sistema 
de dotacions i serveis amb la implantació de nous equipaments i en la protecció, 
conservació, gaudi ordenat i ús sostenible deis valors ambientals i culturals. 

EL sECR$T¡{R/l 

- , ~ 

D J@¡r?r?OnIrl Aluno""",,' i: d.P.lm. 
r·~ ~ (¡l"Io'ncU tl tlrl...nn"... 

11-... ,-:, " I: ~" ~" (" ¡ - b 
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~EFINI ~\MODEL TERRITORIAL. EIXOS ESTR~Jm~~ 

Es proposa des del Pla el desenvolupament d'un model de política urbanística 
integral, vertebrador deis diversos ambits de la vida económica, demografica, social i 
cultural, que incideix sobre el medi ambient, compatibilitzant la protecció del paisatge, 
del patrimoni cultural i la utilització deis recursos naturals amb la necessaria previsió 
d'una expansió económica programada, ordenada i sostenible les bases de la qual 
han de ser previstes en el futur Pla. 

És innegable que els canvis socials i económics de I'última década exigeixen noves 
propostes per al seu desenvolupament futur. Aquestes mesures per al nou model de 
desenvolupament urbanístic de la ciutat es basen en QUA TRE eixos estratégics 
fonamentats en una série de principis rectors. Aquests eixos estratégics són: 

1. La potenciació de I'activitat social. 
2. La potenciació de l'eficiEmcia mediambiental i la sostenibilitat del model 
territorial. 
3. La potenciació de I'activitat económica, deis sectors productius, la tecnologia 
i la innovació. 
4. La potenciació deis valors patrimonials, culturals i paisatgístics 
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, La Junta de Govem 
APROVAT pel Cül1sell cl1! Ge :-("r:cb ! d e:: Palma en ,,' , 

, - . 1 d' d' 'i se"slO 
ü'ürÍ>ailÍSme en sesslO de la avm. 

Palma, 1 O SET. 2013 
, ,e,,,t~ 

. La seCl:etana delegada, J-,/·,"2\" -,,,,- ,-," (~:';' ') 
\L ~e1. EL P "i~1 

\ . . de ti ia 1 1 SEr 2013 
, AJ'untament die I?(p}~mªcot" •~ l 

" • cq.que s e le' VI 
él P e. ~ ~ ,"/

(Os B a\ e'<> ,L 
SOCIAL DEL MODEL TERRITORIAL a 

El principi fonamental del model de ciutat social seran les persones, els ciutadans i 
el barri , en el que es potenci'i el principi de participació ciutadana en les decisions 
municipals a través de les juntes de districte i els plens municipals, generant així les 
bases per a una política de transparencia, de bon govern i de participació 
ciutadana, 

El Pla ha d'establir un model de futur de la ciutat de Palma sense improvisacions, 
per poder gestionar, prioritzar les inversions i valorar les actuacions a executar als 
barris, 

El model de ciutat social s'haura de basar en el respecte mutu entre conciutadans 
amb independencia del seu origen, cultura, creences o situació económica, de 
manera que cap tret diferenciador no pugui ser usat com a excusa per alterar la 
qualitat de vida, própia d'aquesta ciutat, la tranquil 'litat deis seus ciutadans i tot alió 
que caracteritza el nostre Estat del benestar. 

La millora de la qualitat de vida, de la convivencia ciutadana i de les relacions 
socials es projecta a través de la millora en la qualitat deis espais urbans públics i 
privats d'ús col'lectiu, deis carrers, places i barris de la nostra ciutat. 

Els espais públies, els earrers i plaees. Els pares i jardins 

Els espais públics identifiquen cada barri i localitat. La potenciació deis espais 
públics, carrers, places i pares millorant i completant la xarxa de pares i jardins que 
donin satisfacció a les necessitats deis ciutadans. 

Així mateix és necessari canviar la concepció del sistema general d'espais lIiures a 
base gairebé exclusivament del pare urba (necessari, peró no exclusiu) amb un 
caracter "estatic", donant cabuda a altres alternatives dinamiques: itineraris i 
passeigs que creuen un sistema articulat de grans pares que estiguin connectats 
mitjanc;ant recorreguts per als vianants qualificats o aprofitant elements naturals, o 
bé trac;ats de nous viaris estructurants, sense excloure les activitats esportives i 
culturals compatibles amb I'ús comú de tots els ciutadans. 

La millora de I'equilibri ecológic i de la qualitat de vida requereix I'articulació 
contínua del sistema de zones verdes i d'espais lliures, garantint la connectivitat 
per als vianants amb els teixits residencials. 

Els equipaments de barri 

La proposta del Pla general haura d'anar dirigida a I'execució d'un segon Pla 
d'equipaments urbans així com a la necessitat de tornar a estudiar les necessitats 
d'equipaments a nivell de barri i de ciutat. 

8'ha d'afavorir I'optimització deis recursos municipals existents d'una manera 
económicament sostenible, afavorint I'eficiencia i la gestió deis equipaments 
públics, permetent integrar a una mateixa parcel'la diferents usos d'equipaments. 
Per reparar una serie de desajusts que esta n en relació amb les transformacions 

Aprov, t pe! PIe de l'Ajuntament 

Directrius basiques. Setembfe ~01~f s s i ó o r d i n ar i a. J~é!g, 

de .. 



¡ 


¡ 

[ 

J . 

¡ ~ 

¡ . 


r : 

r ~ 

li 

" 

[
• J 

[ J 

¡.~ 


11 

!1 

1 

J 

J 

-1 

J 
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de PaJma en ¡::e"sió 
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APROVAT pe! Consdl (le ,-,<:',~n . ;~ I de dla 1 1 SEr 2013 

. , .,. , . I ,¡j¿, .
d'Urbanisme en. sessJO del día d avw . 1 A' t . :. A _ij fn¡ 11 

. \ !"" ., 7 r I Jun amenl • <u!e lí ~~€m ue sfelevi 
o'Palma, 10 J t l. 1..013 I aPl. 

'La secretaria tJe~g~ik~s del _""'~ Itt~s !anys, sembla aconsellable el trg-cta e t" <fes dotacions de 

manera qu~ J® t }a! nivell local com general es compleixi I'objectiu d'adequar la 


~E:nificació~,;.·:eq~ipaments a les demandes i les transformacions socials ja que 

L- --efs-earntis-en-Ies"estructures demografiques i en els modes de vida demanden una 

redefinició de I'oferta d'equipaments basada en una major flexibilitat deis 
usos dotacionales. Aprovat pel PIe de l'Ajuntamenti 

A més de les pro postes d'equipaments a nivell de ciutat ef- iBli'genttgl ~l¿Ha:P.t~~ ¡ 1><"! 
se a les propostes que també es contenen en el Pla Terri1§,!!iaJia /lAS SET. 2013 

Nova estructura d'usos deis equipaments ELSECRÉT

Entre les mesures dinamitzadores de I'economia municipal i en nom d'optimitzar els 
recursos economlcs municipals, s'ha de simplificar I'estructura deis 
usos dotacionales i el seu regim d'implantació, que haura de ser molt més 
sostenible económicament i flexible en la determinació deis usos. 

La creació d'una nova estructura i regim d'usos dotacionales permetra que els 
immobles, solars i parcel'les puguin modificar el seu ús entre els permesos, sense 
limitacions superficials, pel planejament mitjanc;ant lIicencia directa. 

Aquesta mesura simplificara la implantació d'usos dotacionals en una mateixa 
parcel'la, eliminant la necessitat de realitzar múltiples modificacions puntuals del 
Pla general, evitant així dilatar en el temps les iniciatives destinades a desenvolupar 
activitats socials les necessitats de les quals canvien en funció de la demanda 
social. 

S'afavorira la implantació de I'ús d'habitatge social i d'habitatge social tutelat 
d'iniciativa pública com un ús lIigat a la funció social i al deure constitucional 
d'accedir a un habitatge digne i afavorir les necessitats socials deis més 
desfavorits. 

Afavorir i regular I'ús de les residencies comunitaries dirigides al col'lectiu de 
persones grans. 

El port, el passeig marítim, la mar 

S'ha de promoure la relació de la ciutat amb el mar, integrant el port, el Passeig 
marítim i la mar a la ciutat, mitjanc;ant I'ampliació del Passeig marítim des del Port 
fins al Portixol , potenciant el passeig per als vianants i amb bicicleta per la 
primera línia de mar, configurant espais que permetin les activitats esportives i 
recreatives amb un tractament del trac;at viari del passeig al pas davant la ciutat 
com a bulevard o espai urba, eliminant la proposta d'un tramvia en la primera línia 
que dificulta els accessos i les vistes a la mar i que no deixa espai per als vianants. 

Recuperació del port per a ús de la col'lectivitat, com a centre cultural , d'oci i 
turístic, recuperant per a la ciutat el MolI Vell i passeig de la Riba, compatibilitzant 
I'ús portuari amb I'ús ciutada, igual com s'esta promovent en altres ports del litoral 
espanyol, traslladant el transit de mercaderies a la zona de Porto Pí i alliberant 
espai per a activitats lúdiques i comercials, nocturnes i diürnes, que superin la 
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_ __ ,_ La Junta de Govern 
I AP.ROVAT peJ Conseil de Ger0r!Cla de Palma en se"sióI 

"~ " " 1 J l' d' , I ..,n lJi üamsme en SesSIO eH; (la a";m. I . 
I (~". I de dla 11 SET 2013 

Palma. ~ ~; ~~:L l OlJ - . . ~ . 

. eot ,., de !?a~Qna~
AJUntan1enC~ a que sfeleviILa Sf'cretana delegada, l' .:;<¡ '~.)1 a p ~ 

~ -(¡:~ ,:. e. 
~, G'I:I) ::: 

., _ " "';;;c", ~/ La retaría~-1er\siÓ que eS~PJPduJeix al barri limítrof per la incompatibilita d gueSfa"áctivitat amb 
L ____~_ rtls-resitieneiaE.- 

El trasllat del transit portuari permetra convertir el primer tram de I'autopista en un 
passeig marítim de les mateixes característiques que el de ponent, enllac;ant amb 
el del Molinar fins a Ciutat Jardí. 

Es pretén estructurar un continu per als vianants des de C'as Catalá fins al torrent 
des Jueus, en el límit de terme amb Llucmajor, passeig que tindra característiques 
diferents segons les zones, pero amb el denominador comú de facilitar I'accés i 
gaudi de la costa per a tots els ciutadans i visitants. 

De Cala Nova a Marivent es potenciara el recorregut per als vianants amb diversos 
accessos des de I'av. Joan Miró. 

Des del torrent Gros es donara continuItat als vials actuals per als vianants, fins a 
la Platja de Palma, passant pel pare d'es Carnatge. 

Ha estat i és objectiu primordial el bolear Palma cap al mar, transformant les 
infraestructures de primera línia perque en IIoc de constituir una barrera actüin com 
a enllac; de la ciutat i la costa. 

E1 .2. EL PRINCIPI DE ACCESSIBILlTAT UNIVERSAL 

Si el primer és el vianant el segon és I'accessibilitat per a les persones, sota 
el principi d'accessibilitat universal en I'espai urba i col ' lectiu privat. 

S'introduira la perspectiva de I'accessibilitat i I'eliminació de barreres als 
instruments de planejament, mitjanc;ant el desenvolupament d'una ordenanc;a 
específica on s'establiran directrius a seguir pels esmentats instruments en aquesta 
materia. 

El principi d'accessibilitat universal haura de ser certificat de manera previa a la 
concessió de IIicencia de primera ocupació o de rehabilitació mitjanc;ant certificat 
tecnic o declaració responsable, 

E1 .3. EL PRINCIPI DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Convé preservar i potenciar la participació ciutadana en tots aquells processos 
urbanístics que, de manera directa o indirecta, comportin una afectació als seus 
interessos; aixo, sens dubte, dotara d'una major transparencia a aquells en uns 
moments en els quals la desconfianc;a i inquietud deis administrats és creixent. En 
aquest ambit, es vol recordar la importancia que pot tenir I'exercici de I'acció 
pública. 

S'estableix, per tant, la necessitat de dotar d'una major participació pública als 
processos de planificació urbanística i territorial, sent el foment de la participació en 
els processos de planificació i gestió del territori un desafiament per al bon govern 
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La secretaria ddegada, (§ 'j;< t\ \ 
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"
el mateix~:~~rticiPació pública permet a la societat~tftP~ ftseaéijila presa de 
_---.I.--tleeistorrs--sOl5re -polítiques, plans o actuacions i incrementar la interacció deis ens 

públics amb la ciutadania i aconseguir, d'aquesta manera, reduir la desafecció i 
falta d'implicació política deis ve'ins, Aquesta participació s'articulara 
preferentmente sobre les noves tecnologies i els nous canals de participació social. 

El marc teoric i fins i tot legal de la implicació de la ciutadania es produeix des deis 
moments inicials de la formulació deis plans i programes de caracter territorial, 
urbanístic i ambiental , augmentant la capacitat deis plans per identificar problemes, 
i proposar solucions eficaces, en incorporar I'experiencia deis ve'ins. 

No es considera com una bona practica democratica la de planificar, organitzar i 
imposar plans sense comunicació amb les persones que han designat als poders 
públics. El paper de ciutadans i agents socials és clau en els processos de 
planificació ja que planificar no és més que un exercici de pensar i organitzar el 
futur i tractar de millorar-Io, de fet, en els últims anys s'ha consolidat I'acord sobre la 
necessitat que qualsevol pla o projecte de contingut social , economic o territorial es 
defineixi amb la participació deis agents socials i de la població que es pretén 
beneficiar. 
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=----=t-MOOEt:-i"-ERRlrORIAL 

És ciar que Palma disposa d'un territori sensible i que s'ha de protegir amb la 
col'laboració de les institucions, professionals i ciutadans i també que aquest és un 
recurs limitat. 

El Pla general ha de consolidar la ciutat de Palma com un model de ciutat 
compacta on s'optimitzin els recursos i les inversions, valorant les actuacions a 
executar als barris planificant i prioritzant les infraestructures publiques 
necessaries, sota el principi d'accessibilitat universal. 

S'han d'optimitzar els recursos en sol urba davant el consum de més territori. 

L'establiment deis límits per a un creixement urbanístic ordenat poblacional 
moderat, coherent i respectuós amb el medi ambient. 

Un canvi en el model economic productiu, enfront una economia basada en el 
creixement de I'edificació residencial i derivar-lo cap a altres sectors considerats 
com una inversió a futur com poden ser la potenciació del sector tecnologic i la 
innovació així com el sector serveis, en especial amb un nou model de 
desenvolupament turístic a desenvolupar a través del Pla de reforma integral de 
la Platja de Palma, un suport a les polítiques urbanístiques de potenciació del petit 
comen; a les zones residencials i una simplificació de les normes i deis tramits 
administratius. 

La gran demanda de consum deis recursos energétics a la qual condueix el model 
social actual , basat a confondre progrés amb creixement residencial, fa 
indispensable que es tingui la convicció de continuar actuant sobre el sector de 
I'energia, establint com a eixos fonamentals de la política energética la 
conscienciació social d'un consum responsable, com a primer estadi de 
les polítiques d'estalvi, continuar impulsant plans d'eficiéncia energética així com 
fomentar la implantació d'energies renovables netes en els diferents ambits, 
potenciant els sistemes d'estalvi energétic en il·luminació, tant pública com privada, 
consum eléctric i de gas, així com en el transporto 

S'ha de millorar la gestió de I'aigua i tendir al seu consum racional així com la deis 
residus urbans reduint les emissions de CO2 i la despesa energética mitjan<;ant I'ús, 
per exemple, de lampades de baix consum o 

El desenvolupament sostenible, afegit a les limitacions anteriorment exposades 
obliga a la recerca de solucions imaginatives, pero aixo no pot implicar de cap 
manera una falta de desenvolupament que porti irremeiablement a la perduda de 
competitivitat en les activitats economiques que són la base i que suposen el 
benestar deis ciutadans. 

Per aixo s'han de buscar solucions urbanístiques que facin compatible el difícil 
equilibri entre el dret a la sostenibilitat del territori amb el dret a un habitatge digne 
en una ciutat amable i ben comunicada. No es pot admetre que determinades 
posicions en excés proteccionistes impedeixin I'exercici d'algun deis drets 
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Impuls de mesures als sectors energetic i del transport per lIuitar contra el canvi 
climatic. Foment de I'ús d'energies alternatives, mobilitat sostenible i el foment del 
transport públic són prioritats en el desenvolupament urbanístic sostenible del nou 
Pla general. 

Un altre deis punts relacionats amb I'urbanisme sostenible i el manteniment de les 
infraestructures urbanes és el promoure la implantació de sistemes urbans de 
drenatge sostenible. 

Dins de la trama urbana consolidada, el drenatge de les algues pluvials del 
municipi es realitza a través deis torrents, que en la majoria deis casos es troben 
encaixonats dins de canalitzacions i conduccions soterrades que es troben al límit 
de la seva capacitat, i físicament confinats, la qual cosa impedeix el seu augment 
de capacitat. 

L'augment de les superfícies impermeables, a I'hora d'urbanitzar, suposa un 
augment radical de I'aigua de pluvials que es drena a través deis torrents, ja que 
I'aigua que de manera natural es filtraria a través del terreny cap als aqüífers, corre 
de manera superficial dirigint-se als torrents, que veuen incrementat el cabal 
recollit, podent suposar el seu desbordament i augmentant les incidencies en la 
seva desembocadura. 

S'aposta per un urbanisme que ajudi a mantenir, en la mesura possible, la 
permeabilitat del terreny, disminuint I'esmentada problematica i a la presa de 
mesures de laminació d'avingudes a fi de reduir els problemes existents en 
I'actualitat. 

Per a I'ordenació del medi natural , el criteri a seguir és el de fomentar els seus 
valors paisatgístics, ecol6gics i culturals, afavorint un transit harm6nic de la ciutat 
consolidada en el seu entorn rural i natural. 

S'hauran de preservar les masses i especies arb6ries aut6ctones o d'especial 
interes paisatgístic ja siguin de titularitat privada o pública i en el cas que algun 
element arbori hagi de ser substitu'lt es procedira a la seva recol 'locació i si 
aquesta no pogués ser factible, s'usara el metode de compensació, mitjanc;ant la 
plantació de nous individus de la mateixa especie per cada un que no pogués 
recol ' locar-se de forma reeixida. 

Reserva de nous s61s forestals amb la finalitat de crear nous habitats per a 
especies vegetals i animals, i d'actuar com a trampes de gasos d'efecte hivernacle, 
ja que les plantacions vegetals actuen com a fixadors d'aquests gasos. 

La planificació urbanística haura de tenir en compte els efectes del canvi climatic, 
prioritzant el consum energetic i la disminució emissions de gasos d'efecte 
hivernacle, així com en funció de la seva viabilitat ambiental , la introducció de fonts 
d'energia alternatives. 

Es fa necessari la reducció de les emissions, tal com ja va firmar aquest Consistori 
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¡ __ I--FI'Ijtjan-~anH'áClséí;lpció al "Pacte deis Batles". Per hmtSetIJU:ó.ar j:ñánejament ha 
d'introduir les recomanacions deis diferent departaments municipals que estiguin 
realitzant accions per a la reducció efectiva del canvi climatic, com poden ser les 
arees de Medi Ambient, Mobilitat, Infraestructures, així com empreses municipals 
com EMAYA i EMT, per citar algunes. 

Les activitats i instal'lacions productores de renous, vibracions, fums, pols, boires, 
vapors, gasos, olors, etc., hauran de complir les ordenances municipals 
corresponents i la resta de les disposicions legals en vigor relatives a les 
esmentades formes de contaminació. 

Haura de redactar-se nova normativa municipal per adaptar-se a la nova legislació 
com és el cas en materia de renous i vibracions, així com per a una efectiva IIuita 
contra el canvi climatic es fa necessari el desenvolupament de nova normativa en 
materia energetica. 

E2.2. EL PRINCIPI D'EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. L'AJUNTAMENT DIGITAL 

D'una banda el Pla general desenvolupara la base de la informació territorial i 
urbanística del municipi a través d'un Sistema d'informació geografica propi, 
actualitzant i desenvolupant el geoportal urbanístic ja instal·lat, dotant, d'aquesta 
manera a la ciutat, d'un "Ajuntament digital" en materia urbanística, un projecte 
innovador que s'espera formalitzi la base d'un sistema d'informació global 
municipal, integrat no només per la informació urbanística georreferenciada, sinó 
també com un sistema de gestió i tramitació d'expedients amb la finalitat d'agilitzar i 
informar online del procés d'aprovació de plans, autoritzacions i IIicencies en el qual 
s'afavoreixi I'accés deis ciutadans a la informació urbanística fomentant, per tant, la 
transparencia en els procediments i en la informació. 

Es fa necessari la inversió en formació del funcionariat per al desenvolupament de 
programes I+D relacionats amb I'activitat urbanística i mediambiental a més de 
I'estadística própia del sistema. 

L'ús de les noves tecnologies, des del propi domicili o els centres de barri , ha de 
millorar I'oferta deis serveis públics administratius a través de la xarxa, reduint i 
facilitant els tramits burocratics municipals, fomentant I'ús de la firma digital. 

E2.3. EL PRINCIPI DE AGIUTAT ADMINISTRATIVA 

En materia urbanística s'ha de perfeccionar la normativa per aconseguir seguretat 
jurídica i agilitat administrativa, dos factors fonamentals per preparar les bases d'un 
futur creixement económico 

És necessana una regulació deis conceptes urbanístics més basics, evitant les 
interpretacions esbiaixades i que donen 11oc a tergiversacions com pot ser el 
concepte d'habitatge unifamiliar o els diferents tipus d'obres i reformes. 
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ordenances municipals i deixar de regular el que ja ho esta en la legislació sectorial. 

És necessari proporcionar al Pla nous indicadors que permetran avaluar i fer un 
seguiment dinamic i constant d'ell i que possibilitara la seva adaptació en el temps 
sense necessitat de realitzar permanents modificacions. 

Simplificació deis procediments administratius, regulant els actes subjectes a 
lIicéncia a fi d'exonerar d'ella a determinades obres de manteniment i conservació, 
a més de a determinades instal ' lacions provisionals, d'acord amb la Llei 
d'Edificació, 

Es posaran les bases per a la redacció d'una ordenanc;a específica en 
desenvolupament del Pla general per als establiments públics i locals d'oci , tractant 
de refondre en un sol document ordenances disperses i desfasades com la 
d'activitats classificades, la de regulació d'horaris d'obertura al públic o la d'usos a 
les zones del Centre históric, es Jonquet, ColI d'en Rabassa i el Terreno, així com 
la d'ocupació de via pública . 

E2.4. EL PRINCIPI DE SEGURETAT JURÍDICA 

El principi de seguretat jurídica es considera complementari deis prrnclpls 
d'eficiéncia i ag ilitat i base per a la fiabilitat del sistema i la recuperació de la 
confianc;a com a fonament de la recuperació económica i de la creació d'ocupació. 
Aixó exigeix un nou model de normativa clara perdurable en el temps, on els 
conceptes quedin clarament definits. 

L'actual situació del mercat del sól i de I'habitatge ve generada, en part, per I'actual 
conjuntura que deriva d'una crisi económica, després d'alguns anys de creixement i 
en part per un procés degeneratiu deis principis de racionalitat en la normativa que 
regeix I'ordenació del territori i I'urbanisme que han propiciat una inseguretat 
jurídica que ha donat origen a la fugida de molts inversors com a resultat de la falta 
de confianc;a en la legislació aplicable. 

Una ciutat amb més seguretat jurídica perqué els ciutadans i les persones amb 
iniciatives puguin promoure la recuperació económica i el benestar comú . 

E2.5. EL PRINCIPI DE RACIONALlTAT I DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE 

És necessari un nou plantejament de la teoria de I'urbanisme i recuperar 
els principis de racionalitat i económica, entre altres, introduint el model de ciutat 
compacta com a motor d'activitats humanes i la sostenibilitat económica, social i 
mediambiental del territori com principi basic de qualsevol actuació urbanística. 

La doctrina jurisprudencial determina el principi basic de la racionalitat en I'ambit 
urbanístic, determinant 
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Com a norma que complementa a la legislació vigent en materia de sol , s'han de 
regular amb claredat les determinacions fonamentals del Pla que puguin ser 
modificades per planejaments de desenvolupament i les que impliquin una 
modificació puntual del planejament o fins i tot la seva revisió, per modificar 
aspectes del model territorial. 

Les regles generals del Pla han d'obeir a un designi racional. Apartar-se d'aquest 
suposara una incoherencia si tal desviació no apareix recolzada per una justificació 
suficient Aquesta declaració resulta clau per determinar com opera el principi de 
racionalitat sobre la potestat de planejament urbanístic, caracteritzada pel seu 
alt grau de discrecionalitat. 

Les decisions sobre els canvis en la planificació urbanística han de ser 
proporcionals, coherents i racionals, ja que altrament implicarien una arbitrarietat, 
vetada, en qualsevol cas, per la Constitució. Ordenar el territori , ha de ser introduir 
una racionalitat davant les voluntats individuals descoordinades. 

J S'ha de garantir, a través d'una ordenanc;a especifica, el compromís amb el medi 
ambient, amb la conserva ció del patrimoni natural i consolidar un model economic i 
mediambiental que garanteixi la qualitat de vida de les generacions futures, a més 
d'entendre que la conservació del medi ambient i del territori és un valor afegit per 
al turisme. 

, 

El desenvolupament urba sostenible expressa la necessitat d'ordenar el creixement 
de Palma sota la premissa de la prevenció de problemes mediambientals, atacant 
les seves arrels estructurals. Si bé aquest criteri de racionalitat no pot sotmetre's a 
mesuraments precisos, és oportú establir les bases per a la seva aplicació al Pla 
general. 

E2.6. EL PRINCIPI DE SEGURETAT I MOBILlTAT SOSTENIBLE, EL 
TRANSPORT URBA. ELS APARCAMENTS I L'AEROPORT 

En I'actualitat un deis problemes que més pateix Palma és el transit, per la gran 
quantitat de vehicles que circulen pels seus carrers i la seva falta de dimensió. Per 
aquest motiu, es considera necessari introduir en els nous desenvolupaments 
el principi de mobilitat sostenible apostant per un transport públic de qualitat. 

El que és logic no és anar contra I'automobil sinó a favor del vianant i del transport 
col·lectiu, pero respectant el primer. En cas de conflicte cal inclinar-se pel vianant i 
pel transport col·lectiu , pero sense oblidar que davant aquest últim I'automobil 
particular significa lIibertat de moviments. 

El creixement continu del transport individual i privat porta, tard o aviat, al col ' lapse 
circulatori , ja que a sol urba consolidat no hi ha possibilitat d'augmentar les 
infraestructures del transporto 

La planificació sostenible de la mobilitat busca el transvasament de viatgers des del 
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Es cerca promoure el transport col'lectiu i no motoritzat mitjane;ant dues maniobres, 
millorar el transport col·lectiu, els aparcaments dissuasius i la xarxa de vials per al 
transport no motoritzat. 

S'ha de realitzar una aposta decidida per la mobilitat sostenible, seguint els 
objectius marcats per la Comissió Europea en relació amb la mobilitat en el pla 
d'acció de mobilitat urbana, de 8 de gener de 2010, que desenvolupa una 
reglamentació basada en les conclusions que es desprenen del lIibre verd de la 
mobilitat de 2007, que busca "crear una nova cultura de la mobilitat urbana 
proposant un esfore; comú que permetra fomentar la recerca de solucions 
innovadores i ambicioses en materia de transport urba amb vista a unes ciutats 
menys contaminants i en les quals la circulació sigui més fluida. " 

Com a previsió concreta, la nova redacció el Pla especial de reforma interior de 
Cala Major i Sant Agustí, haura d'estudiar entre altres coses la necessitat de 
I'aparcament a la zona. 

Els plans generals, tant el de 1985 com I'actualment vigent de 1998 recullen I'ambit 
aeroportuari com un sistema general de comunicacions i infraestructures, amb una 
superfície de 7.424.070 m2

, la classificació urbanística del qual és sol urba, trobant-se 
sotmes al desenvolupament d'un pla especial. 

La implantació implica una important despesa de territori, físic no sol, ja que el terme 
municipal té una superfície de 208.490.000 m2

, el que suposa que I'aeroport ocupa un 
3,56%, sinó també el degut a servituds radioelectriques i comunicacions. El Pla 
determinara el regim jurídic del sol aplicable així com una ordenane;a d'usos 
subsidiaris d'acord amb les determinacions del seu Pla director i també assenyalara 
les servituds que són d'aplicació als terrenys limítrofs i que poden condicionar el seu 
possible desenvolupament urbanístico 

de transport col·lectives,.an8e
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Encara que la rehabilitació no sempre su posa un abaratiment deis costos en relació 
amb la construcció d'habitatges de nova planta, a nivell general podem afirmar que 
s'ha de fomentar aquesta actuació als edificis I'interés historie o ambiental del qual 
així es determini i sempre que aixo no obstaculitzi I'execució del pla o una minva 
important en I'optimització deis recursos del sol urbá La rehabilitació dóna lIoc a 
importants avantatges com a: 

- Major proporció de ma d'obra en la distribució de costos. e n s 
- Conservació de patrimoni urba de valor arquitectonic o hi!?t&~ 
- Conservació del teixit urba evitant el buidatge deis cases antic 
- Estalvi de costos urbanístics per I'extensió superficial del nucli . 

E l · d t 't . HL SELIKJO lVUU- sta VI e ern on. 
- Aprofitament racional del parc immobiliari actualment desocupat 

Tota aquesta important activitat, pel que fa al tema de rehabilitació , comporta no 
solament la recuperació del teixit urba residencial , preservant i embellint les seves 
característiques arquitectoniques i ambientals, sinó també la rehabilitació integral 
deis barris. 

Com a objectius de la política d'habitatge s'ha de posar en valor, no només el dret a 
I'habitatge digne sinó també a un entorn saludable, segur i ecologicament 
sostenible, el dret a la ciutat, a un medi ambient sa i el dret a la qualitat de vida. 

S'ha de potenciar una política d'habitatge contra I'exclusió social i una participació 
real dins de la gestió deis habitatges com a métode d'integració social. Una solució 
realment sostenible davant el problema de la construcció desmesurada d'habitatges 
és la rehabilitació en aquelles zones de valor patrimonial o ambiental , mitjan9ant 
la declara ció de noves Árees de rehabilitació d'acord amb la normativa estatal i 
autonomica. 

S'ha d'afavorir i regular I'ús de residéncies comunitaries, per a estudiants, tercera 
edat i gent sense recursos inclosos en algun programa d'acció social. 

E3.2. EL PRINCIPI DE POTENCIACIÓ DEL TURISME DE CIUTAT I LA PLAT JA 
DE PALMA 

S'ha de potenciar la capacitat turística d'acollida, millorant I'oferta d'hotels de ciutat i 
d'oci , com a millora del turisme cultural , de convencions i hoteler a la ciutat i en 
especial en el centre historie. Cal sembrar les bases d'un futur desenvolupament 
economic tant en el teixit tradicional com a través del Pla de reconversió integral de 
la Platja de Palma, perqué aquest sigui un model de convivéncia turística i 
residencial. 
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A I'entrada en vigor del Pla general vigent aprovat el 23 de desembre de 1998, 
I'únic eix cívic desenvolupat pel Pla anterior és el del carrer Fabrica, No obstant 
aixo, el Pla General de 1998 manté el mateix criteri que I'anterior sobre I'ús deis 
eixos cívics i la possibilitat de foment del comen;: urba a través de I'execució d'obres 
de remodelació urbana i el manteniment de I'ús comercial obligatori als locals de les 
plantes baixes, potenciant I'espai urbá 

Durant la tramitació del Pla General , s'aprova pel Govern d'IIles Balears el Pla 
director sectorial d'equipaments comercials, mitjanc;ant Decret 217/1996, vinculant 
d'acord amb I'article 23 de la IIavors vigent Llei 8/1987, d'Ordenació territorial, 
d'acord amb el preambul de I'esmentat decret, i entre altres objectius es pretén la 
resolució d'alguns problemes procedents de I'impacte produ"it per I'entrada de grans 
superfícies comercials o cadenes de supermercats que deterioren I'equipament 
comercial tradicional o problemes derivats del deficient tractament que en el 
planejament general o parcial li ha donat a I'activitat comercial. L'adaptació 
d'aquesta legislació i la de la Llei 11/2001 , en materia de comerc; a la directiva 
europea es produeix en la Llei 8/2009, d'ordenació de I'activitat comercial , i on 
s'aixeca la moratoria que fins a aquell moment existia per a les grans superfícies, 

És un principi fonamental del Pla la d'establir mesures de foment del comerc; petit i 
mitja amb I'objectiu de garantir la sostenibilitat del model de comerc; tradicional en 
les arees residencials, partint de I'organització d'una estructura urbana adequada i 
les necessitats basiques de seguretat, neteja i mobilitat. 

Sobre I'analisi i experiencia deis Business Improvement District (BID) y Centres 
comercials oberts, el Pla preveu com a una de les mesures de suport al petit 
comerc; I'ampliació deis eixos cívics seguint I'estructura radioconcentrica de la ciutat 
havent de prioritzar-se les inversions en materia d'infraestructures a aquests eixos 
prioritzant el sistema viari per als vianants sobre el rodat així com el transport públic 
i ordenant la xarxa ciclable i d'aparcaments en funció d'aquest model, com una 
inversió basica per a la dinamització del petit comerc;, de I'economia i de 
la generació d'ocupació. 

La garantia de seguretat jurídica ha de venir a través de la definició concreta deis 
usos urbanístics relacionats amb I'activitat comercial i I'agilització de I'administració 
municipal en materia d'activitats, com s'ha explicat anteriorment i ha de ser, sens 
dubte, altra de les mesures de suport a aquest model d'urbanisme comercial , 
mitjanc;ant la redacció d'una ordenanc;a única d'usos i de tramitació de IIicencies, 

E3.4. EL PRINCIPI D'ORGANITZACIÓ DELS USOS EN ELS POLíGONS 
INDUSTRIALS O DE SERVEIS 

La rigidesa deis usos admesos en els polígons industrials en el Pla general de 1985 
havia provocat I'aparició d'algunes activitats comercials i de serveis irregulars a les 
zones industrials, El caracter marcat industrial deis polígons esta va derivant en els 
últims anys cap a un caracter més comercial. El sector secundari pur, és a dir la 
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indústria, ae1.['~a\ia¡ cap a una barreja de secundari i terciar, . per la qual, en el 
Pla de 19~~::~S.' recull aquesta iniciativa i es flexibilitzen els usos deis polígons 

·RGlblstr~als,:aügmentant la possibilitat de la implantació del comer9 i oficines en 
aquests. La modificació puntual de les normes iniciada en el 2004 desregula la 
dimensió deis usos i com a conseqüéncia es dispara el valor deis terrenys per a 
la implantació d'usos industrials purs o magatzems en poder fer-se indistintament 
també usos comercials, en la totalitat de la parcel ' la, el que fa que, en funeió de la 
teoria del major i millor ús del 561, la valoraeió deis terrenys sigui sempre la major, 
és a dir la de la seva utilització comercial. 

S'ha de plantejar una nova ordenan9a per als polígons industrials i de serveis amb 
vistes, d'una banda a la seva possible transformació com a polígons empresarials 
funeionals i moderns, dotant-Ios d'uns aprofitaments adequats a aquests finalitats, i 
on I'oei també pugui ser compatible, així com possibilitar la implantació de nous 
usos tecnol6gics o innovadors lIigats a la iniciativa emprenedora i potencialment 
capa90s de generar activitat econ6mica i ocupació. 

Per altra banda, s'haura de garantir la implantaeió única en parcel 'les de dimensió 
sufieient i adequada a les necessitats de la petita empresa, deis usos industrials i 
d'emmagatzematge . 
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HISTORICA I MONUMENTAL La-s. 

La recuperació del Centre historie no només té valor urbanístic, sinó també turístic, 
de tal manera que en aquests moments la seva visita és la primera excursió 
turística. 

En línies generals el tractament del Centre historie en el Pla actual no necessita 
una transformació profunda pero sí una simplificació de la normativa sense perdre 
el grau de protecció ni els seus valors histories. Cal establir en el Pla la millora de 
I'ordenane;a per a la transformació de certs edificis senyorials, en procés de 
degradació per desús i abandonament, en hotels de ciutat d'alt nivell sense que 
aixo impliqui una terciarización del centre historie ni una pérdua deis usos 
residencials. 

Partint de la base que el Centre historie de Palma, declarat BIC, és un deis de 
major valor cultural de la Comunitat Autonoma s'ha de garantir la seva protecció 
ambiental revisant alguna de les normes, en especial les que poden donar com a 
resultat obres de nova planta o reconstrucció i alhora per garantir la seguretat 
jurídica i I'agilitat administrativa es proposaran noves normes respecte a la 
utilització de determinats materials. 

El Cataleg necessita una revisió i una ampliació, per protegir edificis moderns 
actualment no protegits, situats en l'Eixample i en zones rurals. 

Pel que fa a la protecció del patrimoni es definiran amb claredat els valors a 
protegir als edificis catalogats, introduint majors nivells de flexibilitat en la 
implantació d'usos i en el régim d'obres. 

La conserva ció del patrimoni cultural adquireix una principal rellevancia tant a nivell 
d'elements protegits com de conjunts d'aquests englobats en diferents categories i 
amb diferents nivells de protecció. 

En el marc de protecció d'aquest patrimoni quedaran inclosos tots aquells elements 
de reconegut valor cultural , paisatgístic, rural o de qualsevol altra naturalesa 
mereixedora d'un tracte diferenciat per assegurar la seva preservació o restauració 
en la mesura que sigui possible, mentre el seu manteniment permeti disposar del 
bé protegit per als diferents usos que puguin autoritzar-se en cada caso 

El patrimoni rural mereix un esfore; de revitalització per a la qual cosa es fara 
indispensable prendre en consideració els diferents catalegs realitzats des d'altres 
institucions, els realitzats pels nostres equips de treball i qualsevol estudi que pugui 
realitzar-se encaminat sempre a la seva custodia i protecció. 

El planejament vigent conté un ampli cataleg d'elements protegits amb els seus 
diferents graus de protecció. Pero aquest cataleg s'ha d'actualitzar amb la 
incorporació de nous elements, la modificació deis que han canviat el seu nivell de 
protecció, el seu ambit o la seva categoria. Els elements a considerar podran estar 
inclosos en la categoria d'arquitectura, enginyeria, els béns etnologics, jaciments 
arqueologics, rutes d'interés cultural o paisatgístic i tots s'identificaran mitjane;ant 
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Els béns catalogats (BC) i els declarats d'interés cultLt<a1 
la normativa específica de la legislació especial de patrimoni his 
la seva declaració. 

Es pretén, per tant una actualització de la protecció arquitectónica ambiental 
del cataleg d'elements protegits, 

S'haura d'assenyalar el tragat de les Rutes d'interés cultural determinades pel Pla 
territorial , vista la gran quantitat d'elements inclosos en elles compresos en el terme 
municipal de Palma en comparació amb la resta de municipis, estudiant 
I'establiment de mesures de protecció de visuals i de I'entorn de la ruta en qüestió 
com les Rutes paisatgístiques i la incorporació al planejament del tragats deis 
sistemes hidraulics de Palma: la Font de la Vila, la Font den Baster, la Font de 
Mestre Pere i la Siquia de na Cerdana. 

E4.2. EL PRINCIPI DE VALORACIÓ DEL PAISATGE URBA, LES POBLACIONS 
PERIURBANES I ELS BARRIS 

El Pla general introduira per primera vegada i dins de I'ordre urbanístic, el control 
paisatgístic sobre les noves ordenacions i I'edificació a sól urba amb normes 
d'obligat compliment en I'edificació, com puguin ser el tractament de mitgeres així 
com a la redacció deis plans de desenvolupament. 

S'ha de dedicar especial atenció a la millora del paisatge urba als barris a través 
del desenvolupament de 	 plans especials o de la millora de la seva qualitat 
ambiental , recuperant faganes o elements de ciar interés arquitectónic, 

El Pla delimitara, per tant, aquelles zones de les poblacions i els barris 
considerades com a nuclis tradicionals d'interés paisatgístic on s'han de preservar 
els seus valors ambientals mitjangant una ordenanga d'estética específica o 
mitjangant la tramitació d'un pla especial. 

El model de ciutat que es pretén implantar es basa en la consideració de preservar 
i potenciar la identitat de cada un deis barris i poblacions del terme. S'ha de donar 
resposta a les diferents necessitats deis barris un a un, Santa Catalina, Son Gotleu, 
Cala Major-Sant Agustí i de les poblacions com a Son Sardina, Sant Jordi, etc. 
S'estudiara la implantació i desenvolupament del concepte de slow cities quant a la 
valoració deis recorreguts per als vianants, implantació del comerg de 
proximitat o limitació de velocitat referida a alguns barris, així com al manteniment i 
posada en ordenació de 	 les edificacions tradicionals que actualment es troben 
afectades per incompliments de reculades o noves alineacions viaries que entrin en 
contradicció amb el nou model. 

Dins del concepte de recuperació del paisatge es ~roposaran mesures de 
recuperació deis patis 	 d'illeta mesures d'ordené\ció paisatgística deis 
desenvolupaments previstos. 
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L-. .. ptimització d~'I~- ~ecursos del sol urba no edifi~ ~efilW@~®bat 1ía de ser 

preferent donada la funció social d'aquest tipus de sol davant els nous creixements 
urbanístics. 

Creació d'itineraris paisatgístics entre els espais naturals de la ciutat, concentrant 
aquests espais a les vores urbanes de la ciutat, on aquests presenten una imatge 
més descurada. Per a aixo es fa necessari la creació d'un anell verd delimitant el 
contorn de la ciutat i configurant una area de transició entre les edificacions i el seu 
entorn rural. Aquest anell ha de tenir connexió amb les zones verdes de la trama 
urbana i les arees naturals exteriors del municipi, propiciant així els corredors 
biologics. 

E4.3. EL PRINCIPI DE VALORACIÓ DEL PAISATGE RURAL. ELS 
ASSENTAMENTSIRREGULARS 

El procés de legalització deis assentaments a Palma neix I'any 1992, en el procés 
de Revisió del Pla general aprovat definitivament el desembre de 1998. 

La solució urbanística al problema va ser la de declarar-los nuclis rurals a sol rústic 
i, partint de I'actual Llei del sol, desenvolupant un pla especial de mil/ora del medi 
rural que hauria de ser aprovat definitivament pel Consel/ de Mal/orca. 

Aquest pla especial de mil/ora del medi rural implicava la tramitació d'un expedient 
en l'Ajuntament i després en el Consell de Mal/orca a fi d'atorgar una normativa 
urbanística a les parcel'les i edificacions existents, així com unes normes d'estética 
per a I'edificacions i unes obres mínimes d'urbanització i cultiu, sota la premissa 
que en cap cas no havien de tenir condicions per ser declarades com a sol urbá 

El Pla ha de donar solució a I'ordenació urbanística d'aquests assentaments 
irregulars sota el prisma de la sostenibilitat economica i mediambiental deis usos a 
implantar, sempre sota el principi de valoració del paisatge rural i incidint en la 
mil/ora de les condicions d'estética. La continunat en el desenvolupament de la 
implantació dlllhorts urbans" iniciada amb el Pla general de 1998, implica la 
possibilitat d'una ordenació a través de la figura deis plans especials. 
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==~=::r05-RELACIÓ.::oE,-M'ESURES INICIALS D'ORDENACIÓ URBANíSTICA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE CIUTAT 

- En el Pla General s'establiran mesures per a la millora de la sostenibilitat social 
en materia d'habitatge. La promoció d'habitatge protegit s'integrara urbanísticament 
junt amb els equipaments i els espais lliures que assegurin la qualitat de vida en 
nom de facilitar el dret a un habitatge digne. 

- Millora de I'ordenació i enriquiment d'ús pels ciutadans, deis grans espais lliures 
de la ciutat, incloent usos principalment esportius, recreatius i socials com la 
realització d'horts urbans. 

- Possibilitar i incentivar I'acabament o realització de noves zones verdes previstes 
en el Pla o que puguin sorgir en el nou planejament, mitjan¡;ant la introducció 
d'usos complementaris que no les desvirtu"in, i de manera que permetin la seva 
execució i manteniment amb menor cost per als ciutadans, 

- Es potenciara el principi d'accessibilitat universal en els espais públics i 
s'introduiran els criteris de seguretat ciutadana tant en I'execució de nous sectors 
com en la renovació zones i barris. 

- La ciutat de Palma prioritzara a través del nou planejament I'obertura de la ciutat a 
la mar, habilitant majors zones d'espai lliure per als vianants, evitant que la via de 
transit rodat continu'i sent una barrera de desconnexió entre la mar i la ciutat. 
S'habilitaran noves vies obertes cap al front marítimo En particular es buscaran 
solucions per equipar i facilitar I'aparcament a la fa¡;ana marítima i s'obriran els 
carrers del sector de lIevant al boulevard que substituira I'autopista. 

- El port de Palma constituira un deis principals objectius del desenvolupament de 
la ciutat del futur en nom de la recuperació del Passeig de la Riba i del MolI de 
S'Escollera. 

- Es modificaran les ordenances per simplificar i aconseguir la flexibilització deis 
usos urbanístics als equipaments de caracter públic, de manera que facilitin i 
s'estalvi'in tramits per adaptar-los de manera agil a les necessitats de la ciutat, 
sempre sota criteris de racionalitat i motivats en I'interes general. 

- La Revisió del Pla General comporta I'adaptació al Pla Territorial i als PDS que 
generin qualsevol afecció al planejament general, previa I'adequació als 
instruments de desenvolupament de I'ordenació del territori (DOT, LOT, L 
Turística, etc.) . L'esmentada adaptació ens exigeix rebaixar el creixement 
residencial als límits del Pla Territorial. 

- S'optara per mesures que ajudin a optimitzar el terra urba amb criteris de ciutat 
compacta donant prioritat a I'esgotament del terra vacant i substitució d'edificacions 
obsoletes sobre I'execució de nous sectors de creixement. 

- Reajustar els equipaments necessaris per a la població a fi d'evitar expropiacions 
innecessaries. 
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- Creació de reserves per a nous equipaments necessaris destinats a punts verds 
per a la recollida selectiva d'escombraries. 

- Atenció generalitzada en tot tipus de mesures de caracter mediambiental i per a la 
sostenibilitat, com 

- qualitat de I'aire 
- disminució de transit 
- noves arees verdes urbanes de dia 
- normes d'ordenació sostenibles 
- criteris d'urbanització eficients 
- desenvolupament equilibrat i sostenible 
- integració de I'ecologia i el paisatge 
- consum racional de I'aigua 
- encaminar cap al concepte de "ciutat amable" (s/ow cíty) 

- Adequació i millora de les grans artéries i eixos de la ciutat en termes de mobilitat 
sostenible. S'estudiara la implantació d'un transport públic sostenible sense 
necessitat de previsió de reserva de sol , que incideixi i prioritzi I'ús de transport 
públic sobre el privat. 

- La seguretat jurídica com exigéncia basica de tota proposta, compQ
,
" 

-, 

\'Íara la nova 
definició en les Normes de conceptes basics urbanístics com el ,de diferents 
classes d'obres en edificis i construccions, la rehabilitació, renovació, ~regeneració , 

obra nova i substitució, i amb I'objectiu de simplificar i reduir i-I'esmentada 
normativa. ' 

- Incloure en les Normes urbanístiques tots els criteris de I'eficiéncia energética, 
I'aplicació de noves tecnologies, amb la finalitat d'avanc;ar en una economia baixa 
en carboni. 

- Realitzar les modificacions normatives necessaries per facilitar la implantació de 
I'administració digital, i la tramitació d'expedients online i I'actualització del 
geoportal com a instrument de consulta urbanística. 

- Mesures per a la millora en el nivell de competitivitat de la indústria i serveis 
turístics com a principal motor de I'economia a la ciutat de Palma en els seus 
diferents sectors, residencial, comercial, de creuers, cultural , esportiu, nautic, 
gastronomic, de negocis i convencions que a més del turisme de sol i platja, 
afavoreixin la desestacionalització. 

- Mesures per afavorir la inversió a les zones turístiques madures i en les rutes 
d'interés patrimonial , cultural , historic artístic mitjanc;ant I'incardinació deis plans 
especials de reforma com el PRI de la Platja de Palma, així com definició de 
possibles ambits de plans turístics municipals, 

- Promoure la inversió en cultura, educació investigació noves tecnologies, 
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La Junta de Govem 

d'usos consistents 

- Mesures per simplificar la normativa per tal d'atorgar usos turístics en edificis 
urbans que promogui la inversió en la rehabilitació deis mateixos; evitant en tot cas 
la terciarització del nucli urbá 

- Mesures a favor de la promoció del comerc;: petit i mitja, consistents en la creació i 
ampliació d'eixos cívics, prioritzant des de la perspectiva de I'execució del Pla la 
inversió en infraestructures en aquesta xarxa "cívica-comercial" d'ús obligatori 
comercial en planta baixa, preponderant el sistema viari per als vianants i el 
recorregut del carril ciclable amb previsió d'aparcaments dissuasius que facilitin la 
seva proximitat. 

- Mesures de simplificació de tramits per a I'obtenció de llicencies permisos 
d'activitats. 

- Estudi per a la creació d'un nou regim d'autoritzacions i IIicencies, en relació amb 
les obres de manteniment i petites reformes. 

- Estudi d'una nova ordenanc;:a, i sectors de sol si escau, per plantejar la distribució 
deis usos industrials i d'emmagatzematge en parceHes de polígons no susceptibles 
per a I'ús terciari , per la seva influencia sobre el valor del sol. 

- Posada en valor del centre historic com a unitat urbanística singular promovent 
des de la normativa del nou Pla la seva potenciació i revitalització, cultural , 
patrimonial, residencial , institucional i turística simplificant la normativa de 
protecció, per facilitar la seva rehabilitació més amplia. 

- Estudi i adequació per a I'actualització del cataleg municipal, augmentant si cal els 
nivells de protecció i flexibilitzant usos i regim d'obres per a una major adequació a 
la realitat i millora de I'accessibilitat. 

- Mesures per al manteniment, millora i en el seu cas protecció de I'estructura deis 
barris, en relació amb la seva morfologia tradicional i tipologia edificatoria amb 
valor arquitectonic, tant en el nucli urba, cas de Santa Catalina o Es Jonquet, com 
en els situats en un ambit rural com a Sant Jordi, s'lndioteria o Son Sardina, 
aconseguint amb aixo el respecte als valors ambientals, i d'estetica, així com el 
manteniment deis criteris d'una ciutat amable, s/ow city (preferentment per als 
vianants, verda i baixa velocitat del transit). 

- Nova ordenació en balcons, fac;:anes i elements visibles des de la via pública i 
espais d'ús col'lectiu privat (zones comunitaries de parcel'la i d'illeta). 

- Nova ordenació relativa al tractament de les mitgeres la millora i preservació del 
paisatge urba de Palma, i també amb referencia als usos en els espais de 
reculada. 

- Estudi d'ordenació d'usos i construccions en coberta, en especial , regulació de 
piscines i usos IIigats a les activitats esportive~, turístiques i complementaries. 
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- Estudi d'una nova ordenanc;a per a la millora del medi ambie~aisatge urba, 
evitant darreres d'edificis a les vies principals de transit, en I'ordenació deis ambits 
urbans o urbanitzables, com ara via de cintura, Son Hugo o Son Malferit, 
promovent una nova cultura d'ornamentació en nom de la imatge de ciutat 
eminentment turística de Palma. 

- Estudi d'una nova ordenanc;a que possibiliti que almenys a les principals artéries 
de la ciutat, es realitzi un tractament per a I'harmonització quant a la regulació de 
les altures, amb I'objectiu de possibilitar un adequat alineament de cornises i 
rasants. 
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OO~TRODUCCIO" 

00.1.lntroducció 

El Pla general d'ordenació urbana és I'instrument urbanístic de major abast que té 
un municipi per regular I'ús del sól, les edificacions i les condicions per a la seva 
transformació o conservació, establint el regim jurídic de I'estructura general del 
seu territori. En I'actualitat I'ordenació urbanística de Palma de Mallorca es regeix 
pel Pla aprovat definitivament pel Consell Insular de Mallorca en sessió de 23 de 
desembre de 1998, aprovació condicionada al fet que l'Ajuntament havia de recol/ir 
el conjunt de normes urbanístiques en un text refós. Així, I'aprovació definitiva 
d'aquest text refós es va dur a terme per acord del Conse" en data 4 de setembre 
de 2006, text que recollia la documentació aprovada definitivament i inclo"ia el 
compliment de les prescripcions imposades. 

Per acord de la Junta de Govern en sessió de 6 d'octubre de 2010 i a 
conseqüencia de la voluntat municipal de procedir a la revisió del PGOU, es va 
acordar obrir un període per presentar suggeriments o observacions per millorar 
I'elaboració deis treballs de revisió. 

Per la nova Corporació constitu'fda al juliol de 2011 es vol donar un impuls 
necessari i definitiu a I'esmentada revisió i per aix6, i atenent a la importancia que 
té la participació ciutadana, la Junta de Govern en sessió celebrada el 22 de febrer 
de 2012 va acordar obrir un nou període d'informació pública per formular 
suggeriments, observacions o altres circumstancies que afectin o puguin afectar a 
la revisió. 

Aquesta proposta neix com a compromís de regular quantitativament i 
qualitativament la formalització de I'espai urba, assegurant la disponibilitat de s61 
necessari per a un futur creixement, per millorar la qualitat de vida i de les 
condicions ambientals i facilitant la gestió pública i privada del territori. La 
necessitat de revisió deriva de I'adaptació al Pla territorial insular i de la 
conveniencia d'oferir al municipi un instrument urbanístic actualitzat que aporti 
major c1arificació. 

Des del punt de vista teóric, el Pla maneja unes variables sobre el territori 
condicionat per la presa de decisions anteriors, dins de les quals no queda més 
remei que cercar la ciutat futura que volem. Per aixó abans de redactar própiament 
el Pla és necessari realitzar un diagnóstic urbanístic que serveixi de suport a les 
determinacions finals de la seva redacció. 

Per aixó aquest Consistori presenta un document d'Analisi i estudis previs, és a dir, 
una síntesi deis estudis i treballs d'informació realitzats fins avui que permeti als 
interessats una adequada informació pública, propiciant la participació ciutadana i 
la generació de debat públic sobre aspectes del nou Pla. El document es basa en 
principi en una avaluació inicial amb una analisi de la realitat de I'entorn en el qual 
es desenvolupara el Pla. Aquest període previ correspon al moment en qué es 
defineixen i cerquen les necessitats reals de planejament identificant el que es vol i 
com es vol. 
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pels representants polítics municipals, es porta a terme per ~ris del propi 
Ajuntament. L'equip redactor esta integrat per un conjunt multidisciplinari de 
professionals, reunits en l'Oficina de Revisió del Pla general, formada per 
funcionaris adscrits al Departament d'Habitatge de la Regidoria d'Urbanisme i 
Habitatge. 

00.2. La justificació de la necessitat i conveniencia de la Revisió del Pla 
General 

Dins deis principis de les polítiques d'ordenació territorial comunitaries es troba el 
principi de sostenibilitat ambiental i social. Aquest principi implica modificar 
determinades actuacions territorials que no són sostenibles: un desenvolupament 
urba dispers, la deterioració mediambiental, la segregació social i espacial de les 
ciutats que resten atractiu i retreuen les inversions i comprometen el futur de ciutats 
i territoris. La tendencia europea i el conjunt de polítiques sectorials 
desenvolupades incideixen en els sistemes urbans, fomentant el desenvolupament 
urba pero controlant I'expansió urbana, de manera que les distancies siguin curtes 
enfront deis tradicionals models de creixement horitzontal, i s'adverteix deis greus 
inconvenients d'una urbanització dispersa: impacte mediambiental, insuficient 
prestació deis serveis públics, ineficiencia economica a causa deis elevats costos 
energetics i en el manteniment de les infraestructures . 

El creixement urbanístic segueix essent necessari pero ha de respondre als 
requeriments d'un desenvolupament sostenible i apostant per la regeneració de la 
ciutat existent. Els instruments d'ordenació i execució urbanística incideixen en el 
creixement economic, en la protecció del medi ambient i en la qualitat de vida. 

L'art. 47 del text refós de la Llei del Sol de 1976 (RO 1346/1976, de 9 d'abril) diu 
que es revisaran en el termini que el mateix pla assenyali i en tot cas per 
circumstancies conformement a les quals sigui procedent la revisió en funció de la 
població total i el seu índex de creixement, recursos, usos i intensitat d'ocupació i 
altres elements que van justificar la classificació del sol inicialment adoptada (per 
remissió a I'art. 12.1.i de la mateixa IIei). 

Per tant, al marge que s'inici'i el procés de revisió del PGOU per portar catorze 
anys de vigencia i per la realització del conjunt de les previsions en ell contingudes, 
també resulta oportuna la seva revisió per la prolífica creació normativa amb 
incidencia sobre aquest tema, derivada del naixement de noves exigencies legals i 
de la necessitat d'harmonitzar-Ies en un document únic, sobretot en materies 
concurrents sobre el mateix ambit, establint una ordenació única i integral que sigui 
prou precisa i detallada compatibilitzant el desenvolupament socioecon6mic i 
preservant els valors naturals i culturals. 

Des d'un punt de vista tecnic I'adaptació o acomodació del PGOU a les noves 
exigencies legals ha d'anar acompanyat de la revisió de I'estructura general per les 
següents raons: alteracions importants en els sectors economics, socials i polítics; 
el s61 qualificat pel Pla no respon a totes les necessitats actuals del municipi; 
obsolescencia d'algunes de les determinacions existents del Pla vigent i perque, 
d'altra banda, hi ha disfuncionalitats amb circumstancies sobrevingudes i sorgides 
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Finalment, cal ajustar les determinacions del Pla a les noves exigencies generals i 
sectorials, preveient mesures que donin resposta al mandat dirigit als poders 
públics, a fi que els drets i obligacions de la ciutadania siguin reals i efectives, com 
per exemple encaminar actuacions per a I'equitat de genere en I'ús deis espais i 
equipaments urbans i la participació ciutadana en el desenvolupament de les 
actuacions. 

de ¡Pa~fud

a PIe 
La S 

Directrius bilsiques. Setembre 2013 Pago 40 de 118 



1 

~V?OVAT pe! Consdl de Gere,)t,:;~ \ 

1, 

! ~ 


! . 


1 : 

[ : 
l. 


1 : 

\ ~;'Urbal1jsme en sessÍó del tila d'avm. 'La J r t 'A l' ,
I t n a I.-!t~ Gover.n 

\" J 0"~ ... ¡\~ lJ/) ~ 
I e, .• t (j "'.J ~ .. ~ 
\ Palma, 1 O SE\. 201l ~ \ d1i5 Palt1'H~ ~11 S (;ts~i6 t~'" ¡ r:: 'fJ! ,:I'l:'" 0-" 

\ La sf-creta,'ia delegada, l ~~~' '~\ \ . . J1:;., de dia 11 cET 2013 I :;;;~ "",~! .. " 
d"~ ~II, g': 
.... ''t ~lfI'' ..,~ (2j /. 2)1 \ AJuntamenc . die lPah'Tr"l191 . ~ . ;u :

~ 
"' 

1/' " , ~lJ¡ r. "-o, ~"_ \ W -aco~que '1 .\ a1 __c.:::~ ~~;:! ! a P e .l,>\¡.....-" s e eVl 

1 01. RESULTAT DEL TRÁMIT DE PARTICIPACIÓ CI~:ftA ' 
01.1 La participació ciutadana en el procés de planificació del Pla general 

L'ambit on s'ha de contemplar amb més fon;:a el concepte de participació ciutadana 
és en la revisió del Pla general del municipi: la participació ciutadana en el procés 
planificador serve ix per completar I'interes públic garantit per la legislació del s61 
amb els interessos deis particulars com a ciutadans. 

La participació ciutadana implica la presa en consideració de diferents punts de 
vista en les diferents fases del procés de revisió del Pla general, garantint els drets 
de participació deis ciutadans i una disminució en el control i la discrecionalitat de 
l'Administració, per arribar a un just equilibri entre ambdues. 

01.2. Inici del procés de Revisió del Pla general. Obertura del primer procés 
de participació ciutadana. Criteris i informe de suggeriments 

L'inici del procés de la Revisió del PGOU se situa en I'acord de la Junta de Govern 
de 6 d'octubre de 2010. 

Per promoure la difusió es va crear una pagina web (www.imaginapalma.es) a 
través de la qual es podien fer aportacions per correu electr6nic i mitjanc;:ant un 
blog. Es va convocar un concurs denominat "Desafiament Wi-Fi", en que es feien 
cinc preguntes relacionades amb la ciutat de Palma, al qual es van presentar 194 
textos. 

Pel Pie municipal de 25 d'octubre de 2010 es va aprovar la creació d'una Comissió 
no permanent amb la funció d'elaborar un calendari de reunions amb entitats, 
agents socials i col ' legis professionals per explicar i detallar el procés de 
participació ciutadana en la Revisió del PGOU, constituint-se el 14 de gener de 
2011, assistint a les reunions celebrades uns 70 representants de les 
organitzacions i entitats professionals i socials. 

Es van rebre 75 suggeriments en forma d'instancia presentada en el registre 
general, 43 correus electr6nics i 303 aportacions al blog. Fora de termini (després 
del 5 de febrer de 2011 i fins a 1'1 de marc;: de 2012) s'han presentat 21 instancies, 
s'han rebut 8 correus electr6nics i es van fer 21 aportacions al blog de la pagina 
web. 

01.3. El segon període d'informació pública. Metodologia. Classificació, 
informe i comput de suggeriments 

La Junta de Govern de 22 de febrer de 2012 va adoptar I'acord d'obrir un nou 
període de participació ciutadana en la revisió del Pla general amb I'objectiu 
d'aportar suggeriments a la seva elaboració, que va finalitzar el 8 de juny de 2012. 

En aquesta segona ocasió el procés es va articular a través de dues vies: la via 
administrativa,(registre general i correu electr6nic) i la via directa, per la quan s'han 
enviat a vuitanta-un organismes, entitats i associacions "cartes de participació" 
s'han celebrat "taules de treball" de diferents tematiques. 
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rebut un total de 95 suggeriments de tipus administratiu, 86 són presentades a 
través del Registre General d'Entrada mentre que per correu electrónic 
(rpgoupalma@palma.es) es reben un total de 9 suggeriments. 

Els 95 suggeriments contenen 130 propostes ciutadanes avalades per un 
total de 301 signatures. 

01.4. El procés de consulta directa amb organismes entitats. Cartes de [ , participació 

S'han remes "cartes de participació" a un total de 81 organismes, entitats i

l. associacions i s'ha rebut contestació de 19 d'ells, de les quals es poden extreure 
un total de 89 propostes. Donat el caracter sectorial de cadascuna de les 
associacions i administracions públiques, la tematica esta estretament vinculada a 
les seves própies competencies. 

r ' 

01.5. El procés de consulta directa amb organismes entirats. Taules de 
treball 

Les taules de treball s'han anat desenvolupant des del 18 de maig fins al 19 
. ) d'octubre de 2012, essent el seu resultat molt positiu ja que les associacions i 

organismes convidats han tingut una participació molt activa en elles, amb el 
resultat de les propostes extretes de les actes de les reunions. 

1 

016. La Comisió no permanent de seguiment del Plan general 

La Comissió no permanent per al seguiment del Pla general es reuneix per primera 
vegada el dia 3 de juliol de 2012, acordant-se la seva composició, i per segona 
vegada el dia 16 d'octubre de 2012. 
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02.1. La incidencia de la legislació urbanística i mediambiental, sobre 
participació ciutadana, accessibilitat, igualtat de genere i noves tecnologies 

L'aprovació d'un Pla general suposa una formació multidisciplinaria de I'equip 
redactor, tant en I'estructuració funcional del pla com la d'adaptació a cada moment 
a les determinacions establertes en la legislació vigent, sense perjudici de les 
noves que puguin establir-se, 

La justificació de I'adequació a la pluralitat de normes tant eurepees com a estatals 
o autonomiques, requereixen un treball de camp preparatori per passar d'una 
realitat abstracta i difusa a una realitat material i concreta del municipi de Palma de 
Mallorca, 

Des de 1998, data d'edició del vigent planejament, s'han produn nombresos canvis 
legislatius d'orientació a polítiques urbanes, que en relació al model territorial i 
urbanístic fa que I'actual pla ens ofereixi una distorsió generalitzada del que ha de 
ser, a més de resultar insuficients les seves determinacions, Distorsió que esdevé 
d'aspectes sobrevinguts que requereixen la necessitat d'adaptació a I'actual 
conjuntura social, economica, cultural i urbanística, en particular amb la legislació 
vigent en materia de sol i urbanisme. 

És dins d'aquest escenari normatiu on ha de desenvolupar-se I'instrument 
urbanístic prioritari del municipi, realitzant una analisi i diagnostic per sectors i molt 
especialment en relació a la gran incidencia d'aspectes mediambientals i 
paisatgístics atorgant a cada porció del territori municipal una regulació adequada a 
la seva riquesa mediambiental i unes mesures de pretecció en cada suposit per 
frenar un possible impacte de les seves condicions. 
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03.1. Les modlflcaclons puntuals del Pla general vlgent 

La documentació recollida, en els 14 anys de vigencia del PGOU, relativa a 
modificacions puntuals correspon a la tramitació de 226 expedients. Pel seu 
contingut, els que han generat major nombre d'expedients, han estat els relacionats 
amb les dotacions, sumant un total de 78 expedients, deis quals 31 d'ells afecten 
sobretot a la reordenació de determinats ambits de s61 urbá 

03.2. El desenvolupament i I'execució del Pla en el sistema dotacional 

El s61 que ha de servir de suport a usos i serveis públics es denomina sol 
dotacional i el PGOU ha d'establir els elements fonamentals de I'estructura general 
i organica del territori (sistemes generals) perque els plans parcials puguin 
desenvolupar-Ia (sistema local). 

En funció de I'estrategia de gestió que correspon a cadascú distingeix entre: 
existents (aquelles que ja estan complint la seva funció) i previstos (objecte de 
gestió per a I'obtenció del s61 i posterior execució material o bé previsió d'execució 
quan la titularitat ja és pública). 

Les dotacions estan referenciades territorialment segons la divisió vigent del terme 
municipal en 88 zones estadístiques. 

03.3. El desenvolupament i I'execució deIs Sistemes Generals 

- Sistemes generals comunicació i infraestructures (SGCI) 

Els sistemes generals previstos comprenen actuacions relatives als serveis 
d'estacions de depuració d'aigües residuals, subestacions i centrals electriques; 
telecomunicació i les destinades al transport de persones i mercaderies amb ambit 
municipal, extramunicipal i extraprovincial. 

Hi ha un total de 20 actuacions previstes que representen una superfície de s61 
d'1 .316.329 m2

. En el 74,50% d'aquesta superfície es desenvolupen actuacions 
públiques, la qual cosa suposa arribar al 60% del total de les actuacions previstes. 

En un total de 6 casos s'ha arribat a I'execució material de la dotació la qual cosa 
representa un 30% respecte del total de les actuacions previstes. El nombre de les 
no executades arriba a 14 (70%). 

- Sistemes generals d'equipament comunitari (SGEC) 

Els sistemes generals prevists d'aquest apartat comprenen practicament tots els 
usos d'equipament: docent, esportiu, sociocultural, sanitari, assistencial, cementiri, 
seguretat, administratiu i comercial. 

Hi ha un total de 26 actuacions previstes que representen una superficie total de 
936.493 m2

. D'aquesta superfície el 67,33% correspon a s61 a desenvolupar per 
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privada, 

Pel que fa a I'execució material de les dotacions de les 26 actuacions, 5 han estat 

executades (19,23%) i 21 no (80,77%). 


- Sistemes generals d'espais lliures (SGEL) 


Hi ha un total de 42 actuacions previstes que representen una superfície de 

2.315.317 m2

. D'aquesta superfície el 71,43% té prevista gestió per a I'obtenció del 
sol. 

Pel que fa a I'execució material de les dotacions de les 42 actuacions, 5 han estat 
executades (11 '90 %) i 37 no (88,10%). 

03.4. El desenvolupament i I'execució deis Sistemes Locals 

- Sistema local d'equipaments 

Els usos d'equipaments que comprén el sistema local són I'administratiu, 
assistencial, comercial, esportiu, docent, religiós, sanitari i sociocultural recreatiu. 

El número total d'actuacions previstes és de 208, de les quals 153 són de caracter 
públic i 55 de caracter privat 

Quant a I'execució material o posada en funcionament de les dotacions, el número 
de les actuacions executades és de 77 (37,02% del total previst) i queden 131 per 

executar (62,98%). 


- Sistema local d'espais lIiures 


La superfície total destinada a espais lliures públics és d'1.080. 726 m2
, deis quals, 


481.862 m2 (el 44,59%) corresponen a espais lIiures pels quals hi ha assignada 
una gestió per a I'obtenció del sol i la resta (598.864 m2 que representa el 55,41 %) 
era ja de titularitat pública. 

El número total d~actuacions previstes és de 340, de les quals 136 s'han executat 
(el 40%) i comporten una superfície de 421.023 m2 (38,96%) i les 204 restants 
(60%) no s'han executat 

- Sistema local d'infraestructures 

El sistema local d'infraestructures va referit en concret a tres elements, el primer 
correspon a la reserva de terrenys per a I'ampliació deis diposits d'aigua potable 
per al prove'fment de la zona de Génova i els altres dos a la zona de Son Vida per 
a la realització de connexions d'aigua residual. Solament hi ha una actuació amb 
previsió de gestió de sol, que afecta a una superfície de 183 m2 mitjan<;ant el 
sistema d'expropiació pero el tramit no ha estat iniciat. 

Respecte a les actuacions la titularitat del sol de les quals ja és pública, hi ha dues 

11 SET, 2013 

per la iniciativa 

1 



1: 

r' 

1: 

r' 

I 
l. 

l' 
. I 

, 1 

J 

1. 

J 

] 


J 

] 


J 


------~-

\ j-\PItO-t}f~...fr I~ el Co!'¡seD de G~·TenCj~.·~ 
cr t ;rbanislne eñ sessió del uia c("avrú. 

. . ,, \ 
Pdrna, 1Ü SE1. 20 \3 ~;- \ 

"' . ~ \ ,ttt,
La secretaria delegada, :~ ,é.\~ . "-;,\ Ajuntarnent ~ de lPaIDfbfl' 

'} ~ ::~::,~) , . ~IP.' 
__~........ "",, _~:. ,;~j \ 
~ L______ I-previstes·q uer epr esenten una superfície de 2.680 m2 aOÁ .' 

03.5. Les modificacions del PGOU referides als sisteme 

Des de I'aprovació del PGOU 98 fins a la data d'analisi hi ha hagut canvis en el 
conjunt del sistema dotacional del Pla que s'han instrumentalitzat mitjanc;ant la 
tramitació de modificacions puntuals arribant a aprovació definitiva la majoria 
d'elles. 

Del total de 74 actuacions de modificació puntual del PGOU 98 relatives a 
dotacions, tres d'elles corresponen a eliminació d'elements del sistema dotacional 
(el 4,05%) i 55 són própiament modificacions (el 74,32%) i 16 són de nova creació 
(el 21,62%). 

03.6. La gestió deis sistemes generals adscrits al S61 urbanitzable. La Falca 
verda 

L'origen de I'actual espai lliure de la Falca verda es troba en el projecte d'eixample 
de I'enginyer Bernat Calvet Girona, de 1901. En ell es preveu una important zona 
de jardins públics al voltant del lIit del torrent de Sa Riera darrere de I'actual I nstitut 
Ramón L1ull. En els successius plans generals d'ordenació s'incorpora la 
importancia d'aquest espai verd per a la ciutat, previsió que s'ha mantingut amb el 
seu mateix caracter encara que amb algunes modificacions en la seva delimitació . 

El PGOU 98 distribueix la superfície del sistema general d'espais lIiures de la Falca 
verda entre diferents sectors de sól urbanitzable programat a I'efecte de I'obtenció 
del sól per compensació. 

El criteri de distribució del sistema general respon a I'assignació de determinada 
superfície de la Falca verda (sense delimitació grafica) en funció de la quantia de 
I'aprofitament excedentari calculat en cada cas. 

La previsió de desenvolupament deis sectors afectats estava programada per al 
segon quadrienni (2003-2007). 

Código 

SUP 14/01 

De nomnación 

Son Toells 

Superficie_sec_m2 

71.916 

Sup_FV _ asi9-m2 

16.071 

SUP 52/01 
SUP 69/01 

Son Rossi nyol 
Son Morro 

230.917 
376.187 

37.624 
54.988 

SUP 79/01 
SUP79/03 

Ses Fonlanelles 
Torre Redona 

325.436 
83.938 

27.965 
4.678 

SUP 80/01 Son Oms 669.632 122.491 

263.817 

Al maig del 2000 s'inicia I'adquisició per expropiació de I'obtenció de sól destinat a 
sistema general amb anterioritat al desenvolupament deis instruments de 
planejament i gestió de cadascun deis urbanitzables que tenen assignada una 
porció d'espai lliure. Paral·lelament es negocien convenis amb els promotors deis 
sectors implicats per arribar a acords en la valoració económica de I'excés 
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\.._-=-~~roolame~~~~ ~'hauria d'haver compensal amb I:~~as~~~ 
superiície assignada de la Falca Verda. La 

Deis sis sectors afectats, quatre van signar conveni per a la sUbstifució de la cessió 
de la superiície corresponent a I'excés, per una aportació economica. 

La quantitat resultant en que es valora I'excés de I'aprofitament mitja amb la qual 
s'hauria de compensar la cessió de la porció de superiície assignada de la Falca 
verda, corresponent als quatre sectors que van signar conveni, ascendeix a 
22.510.130,12 € (superiície de 243.068 m2

, que representa el 92,14% de la 
superiície total de la Falca verda) 

L'expedient expropiatori ha donat lIoc fins al moment a 87 actes i a data de mar9 de 
2013 el valor efectivament pagat per a I'adquisició de la Falca Verd ascendeix a la 
quantitat de 36.284.904,36 €. 

Quant a la totalitat de I'expedient expropiatori queden encara una serie de 
parcel'les amb la tramitació no conclosa. 

Aquesta situació i el no pagament en temps deis preus justs acceptats fan que el 
valor total d'obtenció de la falca verda resti en aquests moments encara 
indeterminat mancant que recaiguin les sentencies que fixin el preu just definitiu en 
els casos que es trobin en aquesta situació i mancant el calcul pendent deis 
interessos finals. 

03.7. Els desenvolupaments urbanístics especials 

Com assenyala el Tribunal Suprem (STS de 28 de mar9 de 1983) "el principio de 
vigencia indefinida de los planes de ordenación urbana no puede entenderse en un 
sentido inmovilista o de perpetuar la ordenación, sino como garantía de estabilidad 
y permanencia que no impide que la Administración ejercite las facultades que 
tiene atribuidas cuando nuevos criterios o nuevas necesidades urbanísticas hagan 
necesaria o adecuada la actualización del plan anterior mediante el uso de las 
técnicas modificatorias establecidas" 

El Pla general ordena tot el terme municipal, establint el que s'ha denominat 
tradicionalment com els elements fonamentals de I'estructura general i organica del 
territori, definint així les grans infraestructures, els equipaments i sistemes generals 
de zones verdes i espais lliures, i establint les reserves de terrens necessaries per 
a aquestes finalitats. No obstant aixo de vegades es donen situacions d'interes 
general, que poden no estar previstes en el planejament general i que requereixen 
una modificació a I'efecte d'evitar situacions contradictories amb la nova ordenació 
en tramitació. 

Per aquest motiu podem parlar de desenvolupaments urbanístics especials, on els 
ens territorials autonomics han assumit competencies urbanístiques municipals: 

- Llei 8/2010, de 27 de juliol, per a la revaloració integral de la Platja de Palma que 
exonera al futur Pla de reconversió de I'aplicació de determinats criteris generals 
prevists en I'ordenació territorial i urbanística. 
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- implantar arees anomenades reserves estrategiques de sol. Encara que I'oferta, 
procediment i tramitació d'aquestes reserves estrategiques de sol són competencia 
de la Comunitat Autonoma, aquesta es troba vinculada pels informes que emetin 
els ajuntaments afectats per la reserva i del Conselllnsular corresponent. 

- Per donar compliment al previst en el Pla d'lnfraestructures sanitaries 2004-2010 
de la Conselleria de Salut i Consum, va haver d'aprovar-se la modificació puntual 
del Pla general d'ordenació urbana en relació a la finca de Son Espases, per a la 
implantació d'un sistema general d'equipament comunitari sanitari docent 
anomenat "Son Dureta 11". 

- Per acord del Pie del Consell Insular de Mallorca, en data 2 de juny de 2003 es va 
aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de 
Palma del sector de Llevant de la Fac;ana Marítima. Va ser la primera reordenació 
del sector. El projecte té per objecte alterar I'ordenació definida respecte a tres 
ambits del Sector Llevant. 

03.8. La gestió del patrimoni cultural 

El PGOU de 1998 estableix dos nivells de protecció del patrimoni en funció del seu 
interes de conservació: 

• Patrimoni no catalogat, amb una protecció generica de conservació, edificació i 
intervenció. 

• Patrimoni catalogat, diferenciant dues categories: protecció integral (A 1 i A2) i 
protecció estructural (B). ConstituTa el "Cataleg de protecció d'edificis i elements 
d'interes historic, artístic, arquitectonic i paisatgístic". 

Coincidint amb I'aprovació definitiva del PGOU de 1998, s'aprova per la Comunitat 
Autonoma la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Historic de IlIes 
Balears, que distingeix entre Béns d'lnteres Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC). 

L'any 2010 es va pro posar la revisió del Cataleg per a la incorporació de 
possessions i altres elements constructius situats fora del nucli urba de la ciutat, 
per la qual cosa el 29 de marc; de 2010 es va acordar iniciar una modificació del 
PGOU que va suposar la suspensió de I'atorgament de llicencies de demolició que 
poguessin afectar a algun deis elements que contenia la proposta de modificació. 

Passat el període de vigencia de dos anys de tal suspensió, aquesta proposta va 
quedar paralitzada, pero es considera que el treball iniciat en 2010 ha de ser tingut 
en compte a fi d'actualitzar el cataleg existent. 

Posteriorment en 2011, des de I'Área de Cultura i Esports de l'Ajuntament 
s'encarrega un projecte de recollida d'informació per a la revisió del Cataleg. La 
proposta d'aquest treball consisteix a ampliar I'existent en 234 elements nous a 
protegir. Entre els nous elements, s'estudien: esglésies, immobles, arquitectura i 
elements funeraris, jardins historics, places, forns, ponts, camins, plaques, cartells i 
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El Pla territorial insular de Mallorca (PTIM) en la seva Norma 47 estableix que el 
planejament general municipal haura de contenir un cataleg d'elements inclosos en 
diferents categories, entre elles, jaciments arqueologics, enginyeria civil i béns 
etnologics, rutes d'interes cultural i paisatgístic. En la Revisió del PGOU s'inclouran 
els elements relacionats en el paragraf anterior que encara no formen part del 
planejament. 
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04.1. Desenvolupament i execució deis plans especials en 561 urbil 

El PGOU de 1998 va delimitar 13 Arees de régim especial (ARE) en el Sol urbil per 
al seu desenvolupament i altres 13 ARE en arees consolidades en les quals s'havia 
de redactar un pla especial. 

Els plans especials deis barris de la Soledat-Polígon de Llevant, zona del Terreno, 
Son Dameto, Camí d'en Mallol i el pla especial del Port ja compten amb aprovació 
definitiva. La resta d'ARE es traben o bé en tramitació o aquesta no s'ha inicial. 

Quant als plans especials a desenvolupar en zones consolidades, no han 
comenc;at la seva tramitació. 

04.2. Desenvolupament i execució de les Unitats d 'execució 

El PGOU delimita en el Sol Urbil, excloent el Centre historie, un total de 189 UE 
2amb una superfície de sol brut de 3.622.339,67 m , per a una oferta de 18.473 

habitatges i per a la cessió obligatoria de zones verdes, equipaments i vials i sol 
lucratiu. 

El 80,95% de les UE previstes directament en el PGOU s'havien de desenvolupar 
mitjanc;ant el sistema de compensació, mentre que per expropiació o cooperació 
només s'utilitzaria en el 9,52 % de les actuacions. 

UE directes. Desenvolupament i execució 

De les 144 unitats d'execució directes, 139 ho són pel sistema de compensació i 5 
pel sistema d'expropiació. 

El 70,50% (98) de les UE directes en Sol urba per compensació han iniciat o 
acabat el seu desenvolupament i el 29,50% (41) no ho han iniciat. Pel que fa a les 
5 UE per expropiació solament dues han iniciat els tramits d'exprapiació sense que 
hagin finalitzat. 

L'execució del planejament en 82 UE ha suposat la gestió de sol per a I'edificació 
de 10.254 habitatges i la cessió gratuIta a I'ajuntament de 61.439 m2 de sol per a 
equipaments públics i 277.487 m 2 per a espais lIiures públics. 

Es troben en diferents estats de tramitació un total de 16 UE per a I'edificació de 
1.237 habitatges i I'obtenció de sol per a equipaments de 21.056 m2 i per a espais 

2lliures públics de 56.041 m

\ 
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___~::-¿i...-.:=::tJ E inclos ' ~~8JA~ees de Regim Especial (ARE) i Fa<;ana maftfiTTa-- · 
._----- -_._.--_.. 
Les UE contingudes en aquests ambits, i el seu grau d'execució es desglossen en 
el següent quadre: 

RESUMEN GENERAL GRADO DE EJECUCION 
Apr. definitiva N° UE INICIADAS NO INICIADAS 

ARE/38-01 , SON DAMETO 03/0312003 3 33,33 66,67 
ARE/58-01 , CAMI DE'N MALLOL 30/0312000 10 60,00 40,00 
ARE119-01 EL TERRENO 03/12/2007 6 6667 3333 
MOD. PUNTUAL FACHADA MARíTIMA 02/0612003 16 100,00 000 
AREI72-04, LA SOLEDAT-PoLíGON DE 
LLEVANT 

07/11/2005 10 60,00 40,00 

45 64,00 36,00 

La modificació del PGOU Sector Llevant-Fa~ana mrítima afectava a 7 UE en el 
seu ambit inicial, per6 una vegada aprovada definitivament la modificació de 2 de 
juny de 2003 es van eliminar de I'ordenació proposada, al mateix temps que es van 
incorporar 19 de nova delimitació. 

L'execució del planejament en les UE desenvolupades en ambits d'Arees de regim 
especial o la Fa<;ana Marítima durant la vigencia del PGOU de 1998 ha suposat la 
gestió de s61 per a I'edificació de 5.018 habitatges i la cessió gratu'ita a l'Ajuntament 

2de 30.364,70 m2 de s61 per a equipaments públics, així com de 70.508,30 m per a 
espais lIiures públics. 

Resum general del grau d'execució de les UE en S61 Urba 

L'execució del planejament en les UE durant el desenvolupament del PGOU de 
1998 ha suposat la urbanització de 2.300.734,35 m2 de s61 brut per a I'edificació de 
14.380 habitatges i la cessió gratuIta a l'Ajuntament de 91.461,70 m2 de s61 per a 
equipaments públics, així com de 339.244,30 m2 per a espais lIiures públics. 

Es troba actualment en diferents fases de tramitació una superfície bruta de s61 de 
572.479,75 m2 per a I'execució de 1.350 habitatges. 

Queda per desenvolupar una superfície de s61 brut de 749.125,57 m2 per a 
I'adquisició de 65.235 m 2 de zones verdes i 9.230 m 2 d'equipaments, així com per a 
I'edificació de 2.743 habitatges. 

Terminis d'execució 

Més d'un 73 % de les UE s'han desenvolupat en un període maxim de 6 anys des 
de I'aprovació deis seus corresponents projectes de compensació i d'urbanització. 
Un percentatge sensiblement inferior ha necessitat fins a 10 o 12 anys. Més enlla 
d'aquests terminis pot estimar-se que el retard es deu a circumstancies de caracter 
excepcional 
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Els aprofitaments del 10% derivats de I'article 14.2.c de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, 
sobre Régim del sol i valoracions, vigent en la data d'aprovació definitiva del PGOU 
de 1998, i les cessions obligatories i gratu"ites a l'Administració deis terrenys 
corresponents a vials, equipaments i espais lIiures, es detallen en el quadre 
següent. 

ZONA ESTADisTICA TOT. CESIóN APROVECHAMIENTO 
UE Monefarizado (€) m 2 suelo resid o Viviendas m 2 10cales m 2 equipam. m 2 

0tros 

4 SANT AGUSTi 6 230.535,45 

5 CALA MAJOR 2 -
6 PORTO PI 2 - 
7 LA BONANOVA 4 - 
8 GENOVA 2 96 .774,63 

4 SONDURETA 2 - 
5 SANTA CATAliNA 1 - 
8 SON MOrx NEGRE 3 336.951,25 

9 SON SERRA - LA VILETA 5 - 
O SON ROCA 5 - 
3 SON RAPINYA 3 2.305.47 

5 SONXIGAlA 1 - 
7 SON COTONER 1 1.545 .962,83 

8 SONDAMETO 1 2.242,80 

1 SECAR DE LA REAL 2 859.10 

2 ESTABLlMENTS 1 - 
3 SON ESPANYOL 5 22.353,60 1.014.81 

4 SON SARDlNl\ 6 - 
5 CAS CAPISCOL 3 - 
6 CAMP REDO 2 328 .795.52 1.773,00 

8 PLACA DE TOROS 1 -
2 LA INDIOTERIA URsA 6 249 .186.13 433.63 

3 LA INDIOTERIA RURAl 4 32 .810.40 

4 ARXIDUC 1 -
6 SONRULLAN 1 27.673.00 

8 SON ClADERA 4 62.709,81 158,80 

9 EL VIVERO 5 995,07 

O RAFAlNOU 2 149.792,79 3 118.20 

1 RAFAl Val 2 - 93,70 

2 SON FORTESA (NORD) 3 -

3 HOSTALElS 7 -
4 SON FORTESA.(SUD) 1 -

5 SONGOTLEU 3 -
8 LA SOlEDAT (NORD) 1 - 2 65,00 

9 ESTADI BALEAR 3 6.445.00 24.063,72 

5 CAN PERE ANTONI 1 - 
6 El MOLINAR 7 413.15222 861,90 

7 EL COLl D'EN RABASSA 10 101 .962,28 A M ..... . O\." -,.,. .t..' ~ 
9 CAN PASTILLA 4 76.634,80 ' .. . _ . Is-ou ~3\ 
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:PIIGNllP\:JIG DE-SAI'JU'ERE 5 

\PI/09-01 LACALATRAVA 15 

\PI/10-02 SA GERRERlA 11 

,PI/26-01 EL JONQUET 

,RE/38-01 SON DAMETO 

.RE/58-01 CAMf D'EN MALLOL 

21 

3 

10 

1.589.649,40 

159.846,68 

'ERI EL TERRENO 6 2_588,25 

'ERI LA SOLEDAT 10 

Ar.ANA MARiTIMA 21 

I TOTAL 105 1.749.496 08 2.588,25 o o o o 
IroTAL 1+2 258 5.645.588,41 11.414,26 5 43570 35A73,OO 24.063,7 
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o AEROPORT 1 

2 L'ARENAL 4 116.297,74 

4 SON FERRIOL 6 149.166,78 1_355,00 

5 

6 

7 

L'ARANJASSA 

SANT JORDI 

LA CASA BLANCA 

1 

6 

1 

- 
-  645.70 

TOTAL 153 3.896.092,33 8.826 01 5 43570 35.47300 24.063 72 

! ÁMBITO TOT. UE 
CESIÓN APROVECHAMIENTO 

Monetarizado (€) m 2suelo resido Viviendas m2loca1e~ m 2equipam. m 2otros 

04.3. Desenvolupament i exeeueió deis Estudis de detall 

A I'empara deis art 92 i 114 del planejament vigent s'han realitzat una serie 
d'estudis de detall (ED) amb la finalitat de reordenar illetes, d'ajustar alineacions o 
instal'lar aseensors o escales contra incendis. No totes les propostes han estat 
aprovades o tramitades. Deis 173 ED tramitats (1998-2012), 115 han estat 
aprovats definitivarnent, 10 únicament han rebut I'aprovació inicial i en 48 casos 
han estat denegats o el seu promotor ha desistit de la seva tramitació i han estat 
arxivats. 

La miljana del temps de tramitació deis Estudis de detall aprovats definitivament ha 
estat de 353 dies, és a dir, aproximadament un any 

Resumint les dades relacionades, resulta que des de 1998 fins a I'any 2012 es van 
tramitar 173 expedients d'estudis de detall, deis quals un 33,53% no van arribar a 
ser aprovats definitivament. Del restant 66,47% aprovats, un 19,65% es van 
aprovar el mateix any de la seva sol 'licitud; en el transcurs de I'any següent a la 
seva presentació es van aprovar la majoria, un 39,31 %, quedant un 7,51 % que va 
trigar més d'un any a ser aprovat. 

04.4. Desenvolupament i exeeueió deis plans espeeials en el Centre historie 

El PGOU de 1998 delimita una sola Area de regim especial (ARE) en I'ambit de 
Protecció del patrimoni o de Centre históric: l'ARE/10-02, Temple. 

El 5 de novembre de 2009, el Consell de Mallorca en pie ordinari, va acordar la 
declaració de Bé d'interes cultural, amb la categoria de Conjunt históric, del barri 
del Jonquet, pendent, per tant, del desenvolupament d'un nou pla especial. 
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fase d'Avanc; de planejament.[ . 

04.5. Desenvolupament execueió de les Unitats d'exeeueió en el Centre 
historie 

[ . 

l: 
En el PGOU vigent havia delimitades un total de 63 UE. D'aquestes, 11 són 
d'execució directa amb la finalitat d'adquirir patrimoni municipal de sol, encara que 
el seu veritable objectiu era la de promoure les reformes en edificacions miljanc;ant 

l' 
I'aixecament de I'expropiació, i 52 provenen de plans especials d'aprovació anterior 
al vigent Pla general, pero I'execució del qual encara estava pendent a I'entrada en 
vigor d'aquest 

Grau de desenvolupament i execució de les UE en Centre historie 

Els ambits desenvolupats mitjanc;ant plans especials de reforma interior (PERI), 
aprovats anteriorment al PGOU de 1998 i pendents d'execució, es consideren 
Ambits de planejament incorporat (API) al Pla de 1998 i són: 

API/01-01, Puig de Sant Pere (5 UE). El PERI es va aprovar en 1980 i s'han 
desenvolupat el 54,54 % de les UE previstes en el Pla Especial. En 1980 van 
quedar per desenvolupar 5 UE, de les quals 3 estan en execució o acabades (60%) 
i 2 no estan iniciades (40 %). 

• 1 APII09-01, La Calatrava (15 UE). El pla especial es va aprovar definitivament el 30 
de marc; de 1989. No obstant aixo, ha estat modificat en diferents ocasions. 

Quan es va aprovar el PGOU de 1998, el PERI havia desenvolupat el 40% de les 
UE previstes, quedant 15 UE per desenvolupar. Actualment 11 esta n acabades o 
en execució (73,33%) i 4 encara no s'han inieiat (26,26 %). 

APII10-02, Sa Gerreria (11 UE). El pla especial es va aprovar el 30 de novembre 
de 1995. Estant previstes 10 UE a desenvolupar pel sistema d'expropiació i 1 per 
compensació. En el transcurs del temps el pla especial ha sofert modificacions. 

Tota la gestió deis diferents ambits (100 %) es desenvolupa durant el Pla general 
de 1998. 

APII26-01, Es Jonquet (21 UE). El PERI es va aprovar definitivament el 
18/12/1985 i es va desenvolupar el 8,70 % de les UE contingudes en el mateix. 

A I'entrada en vigor del PGOU del 98, quedaven per desenvolupar 21 ambits de 
gestió deis quals 18 estan en execució o acabades (87,71 %) i 3 no es troben 
iniciades (14,29%). 
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Des de 1998 fins a I'any 2012 a I'empara deis art, 92 i 114 del planejament vigent, 
s'han tramitat 15 estudis de detall (ED) en el Centre históric, amb la finalitat de 
reordenar illetes o d'ajustar alineaeions, Un 60% no van arribar a ser aprovats 
definitivament. Del restant 40% (6 expedients aprovats), no es va aprovar eap en el 
mateix any de la seva sol'licitud; A I'any següent a la seva presentaeió es van 
aprovar un 26,67 %, quedant un 13,33 % que va trigar més d'un any a ser aprovat 

El temps mitja de tramitació d'aquests expedients ha estat de 411,17 dies, és a dir, 
aproximadament un any idos mesos, 
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~~~~~?;Cf'"Os. ESTd~niAl pEl PlANEJAMENT I lA G~;i~ 
URBANITZABlE I RUSTIC 

05.1. Situació del 561 urbanitzable 

El 561 Urbanitzable Programat (SUP) compren aquells terrenys que el PGOU 
preveu per al desenvolupament urbá Es van incloure en aquesta classe de sol els 
terrenys que en el moment de I'aprovació inicial de la Revisió del PGOU de 1998 
comptaven amb Pla Parcial en execució. 

La programació per al desenvolupament del planejament es va dividir en dos 
quadriennis, estant previstos inicialment 18 sectors per al primer quadrienni i 10 
sectors per al segon. A aquests sectors cal afegir el del sistema general adscrit de 
la Falca verda. 

Durant la vigencia del Pla es va incorporar el SUP/58-01, Cas Capel1é3, en 
compliment de I'acord del Consell de Mallorca de 24 de gener de 2000 i es va 
aprovar definitivament com una modificació puntual del planejament un nou sector 
de S61 urbanitzable programat, el SUP/58-01, Son Ximelis, quedant finalment una 
superficie de SUP de 7.178.248 m2 de 561 per a una previsió de 8.121 habitatges. 

Es troben actualment en tramitació administrativa la modificació puntual del Pla 
general, per incorporar dos nous sectors de SUP: Son Fangos i Sa Creueta, encara 
que al dia d'avui cap deis dos ha aconseguit I'aprovació definitiva, per la qual cosa 
no es consideren incorporats al Pla. 

De la proposta, 22 deis 30 sectors provenen del Pla anterior, la qual cosa suposa 
un percentatge del 73,33%. 

Quant a la superficie total de s61 previst, de 7.178.248 m2 una superfície de 
4.908.405 m2 prové del planejament anterior, la qual cosa suposa un percentatge 
del 68,38%. 

Quant al número d'habitatges, del total d'habitatges previstos (8.191), 6.945 
habitatges provenen del Pla general de 1985, amb un percentatge del 84,79%. 

El PGOU vigent delimita 19 sectors de S61 urbanitzable no programat (SUNP), en 
incorporar-se el sector de Son Puigdorfila en compliment d'una sentencia judicial. 
La superfície total d'aquesta classe de s61 és de 3.302.212 m2

, en els quals no es 
preveu una actuació en el període previst en el pla d'etapes i que, per tant, té un 
desenvolupament condicionat a la redacció d'un Programa d'actuació urbanística 
(PAU) o bé a la seva reclassificació en I'oportuna Revisió del Programa, en el cas 
de variacions sobre I'estructura territorial proposta. 

05.2. Desenvolupament en el 561 urbanitzable 

En el S61 urbanitzable programat, durant el període de vigencia del PGOU, deis 30 
sectors de SUP s'han rebut un total de 19, havent-se urbanitzat 3.676.685 m2 de 
561 brut, d'acord amb les superfícies reajustades a les deis respectius plans 
parcials, per a una oferta de 6.525 habitatges. 
. , .". 
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Plan clas _stcod 98 Titulo sup tot sector sup no lüc sup Juc- . e max nviv 

$cCTORES qº~lU! U~ANI~CION RECEPC1ONADA" -  . 
- ..-,.. f' . .. .,

I , 

1Q SUP 22-01 Sa Taulera 111 268 .742 151.087 117.655 117.653 859 
1Q SUP 29-01 Son Seba 49.187 18.851 30.336 24.211 190 
2Q SUP 30-01 Son Puiq 192.776 101.740 91.036 47.338 494 
1Q SUP 32-01 Son Valenti 263.965 116.761 147.204 99.331 O 
1Q SUP 33-01 Montesion 96.459 44.357 52.102 66.024 575 
2Q SUP 33-02 Son Quint 231.675 160.100 71 .575 83.420 642 
1Q SUP 35-01 Son Xigala I 115.576 54.423 61 .153 59.803 470 

1Q SUP 36-01 Son Vida 403.609 94.407 309.202 104.636 159 
1Q SUP 45-01 Cas Capiscol 86.503 32.931 53.572 35.896 O 
2Q SUP 51-02 La Femu 95.220 72.816 22.404 67.596 751 
2Q SUP 52-01 Son Rosinyol 249.253 106.292 142.961 142.436 O 
1Q SUP 58-01 Cas Capella 59.000 41.000 18.000 41 .000 300 
2Q SUP 69-01 Son Morro 376 .187 141.617 234.570 242.562 O 
1Q SUP 76-01 La Petrolera 42 .769 21.449 21 .320 32.300 223 

1Q SUP 76-02 Son Parera 80.100 64.786 15.314 25.626 200 
1Q SUP 77-01 Son Martorell 100.169 58.840 41.329 53.120 300 
1Q SUP 79-02 Es Camatqe 86.850 36.423 50.427 26.840 180 
1Q SUP 81-01 La Ribera 309.186 183.314 125.872 111.200 772 
1Q SUP 86-02 Son Gual (2 fase) 569.459 114.999 454.460 94.792 398 

19 SubTOTAL 3.676.685 1.616.193 2.060.492 1A75.784 6.525 
SECTORES 'CON P-R0Y~CtO 'DE eOMPENSACION'APReBAIilO ~rSIÑI Rt:C'¡;P&~NAR) - .. 

1Q SUP 51-01 Son Ferragut 111 .648 100.308 11 .340 83.000 610 
1Q SUP 74-01 Z.S. Poligon Llevant 470.583 194.933 275.650 155.282 O 
2Q SUP 79-01 Ses Fontanelles 325 .937 280.687 45.250 93.181 O 
2Q SUP 80-01 Son Oms 671 .220 348.023 323.197 458.362 O 
1Q SUP 86-01 Son Gual (1 fase) 599 .520 121 .225 478.295 99.846 410 
1Q SUP 87-01 Puntiro 607.225 204.599 402.626 93.743 287 

6 SubTOTAL 2.786.133 1.249.775 1.536.358 983.414 1.307 
SEctORES EN1'RAMI1e .. 

.. . - ... -, -

2Q SUP 52-02 Son Pardo 387 .978 168.992 284.890 213.532 O 
2Q SUP 14-01 Son Toells 71.916 29.971 41.945 60.495 O 

2 SubTOTAL 459.894 198.963 326.835 274.027 O 
~ECTORES SIN INICIAR 1RAP!lI1E~ 

- - ....." . - ".,..~...,... -
I 

r- , 
1Q SUP 18-01 Genova 103.080 29.202 73.878 44.326 249 
1Q SUP 32-03 Son Ximelis 116.780 69.441 47.339 92.627 O 
2Q SUP 79-03 Torre Redona 83.938 58.800 25.138 16.304 O 

3 SubTOTAL 303.798 157.443 146.355 153.257 249 

30 "... TOTAL . 7.226.510' 3.222.374 4.070.040 2~86.482 8.º_~ 
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En fase final del seu desenvolupament amb el projecte de compensació aprovat 
definitivament i iniciades o a punt d'acabar les obres d'urbanització es troben 6 
sectors de s61 amb un total de 2,786,133 m2 de s61 brut per a I'edificació de 1.307 
habitatges. 

Tres sectors, Génova, Son Ximelis i Torre Rodona, no han iniciat cap tramit per 
haver estat paralitzats per diverses causes d'ordre urbanístico 

D'acord amb aquestes dades, el 83,33% de les actuacions en S61 urbanitzable 
programat estan practicament acabades, havent-se consolidat practicament com a 
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.__ ~6Is-urbar:l~;:A~uest percentatge es correspon amb 101 ~~c et ' 
deis habitatges previstos en aquesta classe de s61 pel Pla general. 

En el S61 urbanitzable no programat, durant el període de vigéncia del Pla general, 
deis 19 sectors s'han rebut un total de 3 sectors, havent-se urbanitzat 383.398 m2 

de s61 brut, d'acord amb les superfícies reajustades a les deis respectius 
programes d'actuació i planes parcials. 

ZONA DE RESERVA ESTRATEGICA 
I 

SUNP176-01 ISDn Bordoy I 111. 821 1 I I I 

11 ISubtotal I 111.821 1 I I I I 

Esment especial mereix en el c6mput del desenvolupament del Pla general, la 
reserva estratégica de s61 de Son Bordoy, que no es considera en haver-se 
independitzat de I'execució i gestió del planejament municipal, fent referéncia 
explicita a la lIei que ho desenvolupa. 

D'acord amb aquestes dades, el 12,01% de les actuacions en S61 urbanitzable no 
programat han estat acabades i amb la urbanització rebuda, havent-se consolidat 
practicament com a s61s urbans. Aquest percentatge es correspon amb s61 per a 
I'execució de 1.911 habitatges. 

~~' D' ~QJJ ';J un~';:;' I~~_~, lm. 
I ,"', 0' l ' ¡ll b
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05.3. La gestió en el S61 urbanitzable 

En el S61 urbanitzable programat la gestió del planejament, d'acord amb les 
fitxes deis seus respectius plans parcials, en els 19 sectors la urbanització deis 
quals ha estat rebuda, ha suposat per al municipi la implantació d'una superfície de 
1.714.752 m2 de sol destinat a dotacions locals i 50.498 m2 a sistemes generals. 
Deis sois per a dotacions locals, 252.323 m2 estan destinats a equipaments, 
716.642 m2 a espais lliures públics i la resta a vials. 

La gestió del planejament deis 6 sectors que es troben en avanc;at estat de 
tramitació, posterior a I'aprovació definitiva del projecte de compensació, ha 
suposat la implantació d'una superfície de 1.221.323 m2 de sol destinat a dotacions 
locals i 28.452 m 2 a sistemes generals. Deis sois per a dotacions locals, 184.567 
m2 estan destinats a equipaments, 540.111 m 2 a espais lliures públics i la resta a 
vials. 

En el S61 urbanitzable no programat, la gestió del planejament deis 3 sectors la 
urbanització deis quals ha estat rebuda ha suposat per al municipi la cessió 
gratüita d'una superfície de 199.199 m2 de sol destinat a dotacions locals. 
D'aquests, 60.688 m2 estan destinats a equipaments, 39.246 m2 a espais lliures 
públics i la resta a vials. 

05.4. La gestió deis programes d'actuació urbanística. Convenis per a la seva 
programació i la cessió de I'aprofitament mitjá Valoració 

La programació d'alguns sectors de SUNP va originar la signatura de diversos 
convenis per al seu desenvolupament, així com la prioritat en la seva tramitació. El 
resultat d'aquest convenis s'expressa en el quadre següent: 

Cemieriios por'p.i"iQ.i"iiar su' crecjmlenro-' "~~' 

Son BordQY 1.200.149,05 € 
Son I:Emeto de Dalt 2.544.084 ,24 € 
Son Ametler 866 .19067 € 
Son Serra Pa rera 1.079 .273 ,50 € 
roTAL 5.689.697,45 € 

-

La cessió de I'aprofitament mitja de cadascun deis sectors de Sol urbanitzable ha 
suposat al municipi la incorporació al seu patrimoni de 9.911 m2 de sol i 492,93 m2 

d'edificació per a equipament de caracter privat així com de 113.112,06 m2 de sol 
per a ús residencial unifamiliar i 12.436,24 m2 plurifamiliar, arnés d'uns ingressos 
de 37.329.225,50 € en concepte de cessions del 10% de I'aprofitament mitja 
d'alguns poligons o de I'excedent de la Falca verda, d'acord amb els convenis 
signats. 

05.5. Analisi del creixement en S61 urbanitzable 

Les Directrius d'ordenació territorial (DOT) van limitar transitoriament el 
creixement del sol urbanitzable en un 10 % a 1'lIIa de Mallorca 

Conforme al sistema de calcul establert en les DOT, la situació urbanística 
~ • ?' 
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20,70 

a) Superficie de suelo urbano existente: 

Crecimiento Caso a) Va=0,03x4,267,26 

b) Superficie de suelo urbanizable 
Suelo Urbanizable Programado 

Con PP aprobado inicialmente 
Con PP aprovado definitivamente 430,12 Ha 
Sin tramitar 	 292,95 Ha 

Suelo Urbanizable no programado 	 301,76 Ha 
Subtotal Suelo Urbanizable 	 1.045,53 Ha 

TOTAL Urbano+Urbanizable 5.312,79 Ha 

Crecimiento Caso b) Vb=0,02 x 5,312,79 106,26 Ha 

Aquesta documentació va ser presentada per l'Ajuntament al Govern, essent el 
Consell de Govern de les IIles Balears, en sessió del 17 de novembre de 2000, el 
que adopta I'acord sobre els terrenys que podrien seguir la tramitació urbanística a 
I'efecte de la limitació que establia I'esmentada disposició transitoria setena, 
establint el creixement deis sectors de Sol urbanitzable programat i no programat 
en la quantitat de 107,74 Ha. 

El Pla territorial de Mallorca aprovat I'any 2004, reparteix el creixement fins a 
I'any 2014, d'acord amb I'art. 33 de les Directrius d'ordenació territorial optant-se 
per un creixement maxim del 7,86% per a 1'llIa de Mallorca. 

La base per a aquest calcul inclo"ia la superfície de Sol urba i el Sol urbanitzable 
amb pla parcial aprovat definitivament a I'entrada en vigor de les DOT, exceptuant 
aquell que va quedar reclassificat com a Sol rústic per disposició d'aquesta Llei. 

A Palma, la superfície a considerar, conforme a la documentació presentada en la 
Comissió Insular d'Urbanisme 1'11 d'octubre de 1999, en cornplirnent de la 
disposició transitoria quarta de les DOT és la següent: 

• 	 Sol urba existent 4.267,26 Ha 
• 	 Sol urbanitzable amb pla parcial aprovat 


definitivament 430,12 Ha 


Total : 4.697,38 Ha 

En termes globals el creixement actualment proposat pel PGOU de 1998 per a 
Palma (430,12 Ha) seria del 10,07%. 

Aplicant a Palma el criteri de repartiment del creixement indicat en la memoria del 
PTIM, el 7,86% de la superfície de comput, s'obtindria una superfície de (4.697,38 
x 7,86%) 369,21 Ha, per a sol de creixement destinat a ús residencial, turístic o 
mixto 
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dotacional per a actuacions en execució del POOT i per a nous creixements lIigats 
a Árees de reconversió territorial (Ha ART/R-D), com en hectarees per a 
creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT ni lIigades a les Árees 
de reconversió territorial (Ha CNV). Per a Palma el creixement maxim sera el 
següent: 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

111,67 211,53 323.20 6,88 

Per tant, en aquest moment, la quantitat total de sol per a creixement assignat a 
Palma és de 323,20 Ha, la qual cosa suposa un creixement del 6,88%, 
aproximadament un punt per sota de la mitjana territorial assignada a la iIIa. 

La modificació número 2 del PTIM, el 13 de marr; de 2011, corregeix la taula de 
creixement assignat als municipis, quedant Palma amb les següents hectarees de 
creixement: 

Ha ART/R-D 

24,40 

HaCNV 

211,53 

TOTAL 

235,93 

% 

5,02 

S'eliminen les ART 8 (Árees de reconversió territorial en zones POOT preferent) i 
entre elles la 8.12 Can Pastilla-Palma, on es troben els següents sectors de 
creixement: 

• SUP/79-01 
• SUP179-03 
• SUNPI79-01 
• SUNP/79-02 
• SUNP/81-01 
• SUNP/81-02 
• SUNP/82-01 
• SUNP/82-02 

Les superfícies deis sectors de Sol urbanitzable no programat computaran com a 
hectarees de creixement per a sol de reseNa i dotacional per a actuacions en 
execució del POOT. La modificació núm. 2 del PTIIVI redueix les hectarees de 
creixement per a sol de reseNa i dotacional per a actuacions en execució del 
POOT i per a nous creixements lIigats a ART de 111,67 a 24,40 Ha. 

La superfície deis sectors de Sol urbanitzable programat computara en hectarees 
per a creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT ni lIigades a les 
Árees de reconversió territorial (Ha CNV). 

S'eliminen les ART 9 (arees degradades en els límits municipals) i entre elles la 
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Ses Fontanelles 
Torre Redona 
Son Garcías 
Ses Fontanelles 11 
Son Fangos 
ParceHes 
Ses Cadenes 
Vista Alegre 

Aprovat 
en se 

de dia 

EL 
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En aquest ambit es troben els següents sectors de creixement: 

- SUNP/53-01 Sa Bomba 
- SUNP/59-01 Son Ametler 

La superfície d'aquests sectors al no quedar inclosos en ART computaran en 
hectarees per a creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT ni 
lIigades a les Arees de reconversió territorial (Ha CNV), sense que aquesta 
modificació núm. 2 del PTIM hagi augmentat a Palma la superfície per a aquest 
creixement. 

En resum: 

01. Situació inicial segons les Directrius d'ordenació territorial 

SITUACION DEL SUELO DEL T.M. DE PALMA DE MALLORCA A LA ENTRADA EN VIGOR DE 
LAS DOT 

[a) Superficie de suelo urbano existente 

lb) Superficie de Suelo Urbanizable 

ISuelo Urbanizable Programado 
Con PP aprovado definitivamente 430,12 
Con PP aprobado inicialmente 
Con PP sin tramitar 

I 20,70 
I 292,95 

I Ha 
I Ha 

313,65 

¡Suelo Urbanizable no Programado 

[e) Superficie de Suelo Urbano mas Urbanizable 

02. Límit de creixement de les Directrius d'ordenació territorial. 

El creixement temporal establert per les DOT fins a I'entrada en 
territorial és del 2% del S61 urba més el S61 urbanitzable 

Vb=O,02 x 5,312,79 106,26 Ha 

03. Base de calcul del creixement del PTIM. 


La base de calcul per al creixement establert en el PTlfiIf1se


La Junta de Govern 
de Palma en sessió 

de dia 11SET. 2013 

passant a formar part de l'Ambit d'intervenció 

4.267,26 Ha 

1.045,53 Ha 

Ha 
743,77 Ha

Ha 

301,76 Ha 

5.312,79 Ha 

vigor del Pla 
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' ¡¡--- sorUtba existent 
• 	 Sól Urbanitzable amb pla parcial 

aprovat definitivo 

Segons aquesta base de calcul i ates que Palma té afectat Sól urbanitzable d'ús 
residencial, turístic o mixt per una quantitat de 430,7658 Ha, calculades amb els 
criteris tecnics del Consell de Mallorca, el creixement real és d'un 9,17%. 

04. Creixement del PTIM de 2004 assignat. 

El PTIM assigna a nivell insular, a repartir entre tots els municipis, un creixement 
del 7,86% repartit de la següent manera: 

• 2,88 % per actuacions lligades a arees de reconversió territorial 
• 3,41 % per actuacions no vinculades a las referides ART 
• 1,57 % destinat a sistemes generals 

En la hipótesi d'haver-se assignat a Palma aquest creixement Ii hauria correspost: 

Ha ART/R-D HaCNV SSGG TOTAL %(2,88%) (3,41%) (1,57%) 

135,29 160,18 73,75 369,22 7,86 

05. Creixement del PTIM de 2004 assignat al terme municipal. 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

111,67 211,53 323,20 6,88 

06. Creixement del PTIM de 2011 assignat al terme municipal. 

Ha ART/R-D HaCNV TOTAL % 

24,40 211,53 235,93 5,02 

Analisi d'algunes hipótesis de calcul de creixement sobre la modificació núm. 2 del 
PTIM . 

Els calculs anteriors es van realitzar sobre la interpretació que van fer de la norma 
territorial els tecnics del Consell de Mallorca juntament amb els de l'Ajuntament 
durant el procés de l'Adaptació del PGOU de Palma al PTIM. 

Després de I'analisi de diferents hipótesis de creixement que plantegen diverses 
actuacions sobre el planejament vigent, s'elabora el següent quadre resum, sota 
els següents suposats: 
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Total: 4.697,38 Ha 
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~~~~~? Ab;Ó~l: Esta! del planejament vigent en relació a la modificació núm. 

SUPOSIT 1: L'ús TerciarilTurístic passa a ser Global Turístic. Queden exclosos del 
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comput els següents sectors: 

• Son Ximelis 
• Ses Fontanelles 
• Torre Redona 
• Son Castelló 

SUPOSIT 2: A Cas Pastors (SUNP/32-02) 
residencial i per tant, s'exclou del comput. 

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament 


de día 


ELSECRBll 


es considera incompatible I'ús 

SUPOSIT 3: Desclassificar els sectors de Génova, Son Sardina iSa Bomba. 

SUPOSIT 4: Es limita I'ús residencial en Can Fontet a 52.000 m2 

SUPOSIT 5: No computar els sectors de la Platja de Palma. 

SUPOSIT 6: Descomptar per a ús docent una reserva de sol de 12.000 m2 de cada 
sector sense desenvolupar, on I'ús residencial estigui permes. Afectaria a: 

• SUNP/24-01 Son Puigdorfila Sud 
• SUNP/32-01 Can Fontet 
• SUNP/69-01 Son Güells 
• SUNP/77-01 Ses Calafates 

05.6. Les parceHacions irregulars 

El primer estudi (Estudi sobre parcel'lacions, assentaments i nuclis de població en 
el sol urbanitzable i no urbanitzable de R. Pie i F. Navarro, 1986) sobre les 
parcel'lacions irregulars es realitza I'any 1986, i en el mateix s'identifiquen 60 
parce!-lacions amb una superfície de 3.287.111 m2 

El PGOU 85 no conté cap referencia explícita a aquesta situació si bé incorpora 
certes reclassificacions de sol per al canvi de sol rústic a sol urba (en ambits com 
Son Magraner i Ca Na Gallura o Can Moreno a la zona de Son Espanyol; Sa 
Garriga, a la zona de Son Sardina; alguns ambits a la zona d'Establiments) en la 
seva aprovació definitiva i també durant la seva vigencia amb la tramitació de dues 
modificacions puntuals per al canvi de Sol rústic a Sol urba deis ambits de Son Fiol 
i Son Prunes. 

El Pla general de 1998 estudia la casuística i problematica de les parcel ' lacions 
i!-legals a partir d'un estudi realitzat per a aixo en 1993. L'estudi es realitza sobre 
un total de 85 parcel'lacions amb una ocupació total de 5.181.257 m2 de superfície. 

r;-K:~~Íí , ~' c; 0~ do P.lm.O r~J ~unt,~,,:Ir .:l" ~ 1 Cl-!""'.... .. u.IJ,)..:t.rt"... 

I ::. l:" " ¡i i:J 
" - , Re vl s ló éfel 

Pla GeneraLd'Ordenacló..Urbaoa..d.e. J>almaJ Directrius basiques. Setembre 2013 Pago64 de 118 


J 


http:acord<~CJJl.le


1 

I 

l. 

, 1 

1 
J 

] 


'¡ 
J 

1 


," ,--;;;7);;~\T - pd Con~d¡ de G:::~~';~ , 
,.,. , " I " del .'F',' d'&",ü" • 

\ (l 'Urbcnisme en sessiO " '~ \, 
\ - ; ' ,-.-' ," '.: -~. \ 

" .\ ':--," \ .\ "'.1 

\ 
Pa.lm,a, \ '.' '. \., . , ._e: , -' '\ 

i " d l"uada /';c'..::~:\ . 
1 1 ::\ secretal12 ~ ~ "," ;! /:. ~., 1\ 

.- ~ ("j> ~ I 
./"J '~ $«"".", . .1

\ ( /~ " ,; / I 
\ 	 .~-~~~.7. L'oL~~ ,:átió ,:del Pla general de 1998. Els nuclisItur 
L -- 

El PGOU 98 va qualificar com a Nucli rural , d'acord amb el criteris definits per la 
Llei 6/1997, de 8 de juliol, de S61 rústic d'llIes Balears, aquelles zones que per les 
seves característiques particulars respecte a la implantació de I'ús residencial i 
ubicació al te rritori feien desaconsellable la seva inclusió en una classe de s61 
susceptible de desenvolupament urbanístico 

Aquestes zones es corres ponen amb les arees de parceHacions en S61 rústic amb 
normativa de Zona de parcel'lació limitada-Nucli rural (PL-NR) i amb les Zones de 
régim especial (ZRE) referides a les parceHacions il·legals. 

Com a conseqüéncia de I'aplicació del criteri d'ordenació del PGOU es deriva la 
distinció de diverses situacions: 

a) 

• S'Aranjassa. 
• 	 Son Oliver. 
• 	 Son Gual. 

Es corresponen amb zones que com a conseqüéncia d'actuacionSlradicionals o 
administratives es configuren com a arees d'assentament en s61 rústic i presenten 
una total homogenertat en quan a I'estructura parcelaria (superfície mínima de 
parcel'la de 7.000 m2

) 

b) Els ambits de parcel ' lacions iHegals incorporats a I'ordenació del Pla, en la seva 
aprovació definitiva, amb la denominació de Zones de régim especial (ZRE). 

Es corresponen amb ambits que, en terres de caracter agrícola-ramader, van sofrir 
un procés de colonització territorial fet al marge de la legalitat urbanística, 
inicialment i basicament lligat a certes activitats agrícoles-ramaderes d'esbarjo 
familiar per6 també, sovint, a I'ús residencial (de segona o primera residéncia). 

La finalitat de la qualificació ZRE és la de reafirmar el caracter de s61 rústic, 
potenciar I'ús agrícola-ramader en el seu vessant d'horts familiars i reordenar les 
edificacions existents restringint la implantació de noves. 

c) Els ambits de parcel'lacions il'legals no incorporats com a zones de nucli rural en 
I'aprovació definitiva del PGOU de 1998. 

Entre aquests ambits, es poden distingir els següents tractaments: 

• 	 Ambits integrats en la UE en S61 urba (6) o inclosos en S61 urbanitzable 
(2). 
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1 	 ~16~9~====~I~s~o~n}F~io~I=======-----------
79 Torre Rodona 

82 I Bellavista 
84 I Son Prunes 

~~~~~~~ I~E 69-=01 

l. Zona Denominaeió Sól ' urbanitzable 
69 Ca na VinaQre (Cas JutQe) SUP/69-01 Son Morro 
80 Son Oms SUP/80-01 Son Oms 

l~, • 	 Ambits integrats en diferents qualificacions estandard de S61 rústic 
segons la seva ubicació territorial, (41). 

l'_ En zonificaeions de Sól rústic 
Zona ' Denominaeió 
32 Son Al}fllada 

r ' 32 Son Quint de MontaQYa 
41 Son Espases Nou 
41 

1 
Son Gualet 

41 Ca Na Verda 
42 Son BauQal / 42 Es Canyar 

-"'...E.. 
~ .. 

...de. dia 

.....-~-

43 Son Magraner 
Son Serra d'es Reguer 44 
Molí d'en Font 44 
Can Bibiloni 44 
Son Vi eh i Son Roig 44 
Son Reus I 53 

53 Son Reus 11 
Son Reus 11153 

53 Son Llom~art 
Son Pons deis Ullatres 53 

53 Son Pons Nou 
. J 58 Can Roses 

Bellavista rústica 82 
83 Hort de Son Sunyer i 83 S'Hort de Can Seu 

J 
Son Moneder 84 

84 Can Picornell '.., 
84 Son Genoves 

J 	 Son Oliver I 85 
Son Oliver 1185 
Can Nieo 85 
Cas Ferrer de Sant Jordi 86 
Can Pou 86J 

87 Sa Punta o Can Porreres 
Na Maiola 87

) Sa Tanca de Sa Creu 87 
87 El Rafalet 

Es Caragol87 

1 	
Can Teuler 87 

87 Son Pelat Vell 
87 Sa Cadernera 

Son Cili 87 
" 87 Sa Pleta 

J 	 87 Son Orlandis 111 

~ f ,.. 
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S'ha de fer esment específic respecte deis ambits continguts en la relació anterior 
de Son Genovés (zona estadística 84, Son Ferriol) i Sa Pleta (zona estadística 87, 
La Casa Blanca), qualificats ja pel PGOU de 1985 i també pel de 1998 com 
subzona de parcel'lació limitada (PL), 

Són parcel ' lacions conformades per segregacions de la finca d'origen, davant 
notari (en 1982 i 1992 respectivament) en parcel' les lIeugerament superiors als 
7,000 m2

, d'acord amb la zonificació PL vigent amb anterioritat a la regulació 
establerta per la Llei 6/1997, que estableix com a superfície mínima de parcel'la, a 
I'efecte de I'ús d'habitatge unifamiliar la de 14.000 m2 per a qualsevol zonificació en 
Sol rústico En aquests casos les edificacions existents havien complert el seu tramit 
legal. 

• 	 Parcel·lacions il'legals que han promogut I'obertura d'expedient per a la 
tramitació del pla especial com a zona ZRE, 

D'altre banda, I'ordenació normativa del PGOU 98 considera ZRE les assenyalades 
com a tal en els planols d'ordenació pero també planteja la possibilitat de 
considerar així les que es puguin delimitar, si escau, a través de la tramitació del 
corresponent pla especial per complir les determinacions de I'art, 240 de les 
Normes urbanístiques, 

Tretze de les no recollides en I'ordenació van intentar sense éxit aquest tramit. 

Grau d'execució de les previsions del planejament 

Del total de 43 ambits delimitats en el PGOU , en 41 d'ells, que representen el 
95,35% del total, s'ha obert expedient per a la tramitació del corresponent Pla 
especial. 

La tramitació d'aquests expedients ha arribat a I'aprovació inicial en 36 casos, el 
que representa el 83,72 %, i d'aquests la major part (33, és a dir, el 91,67%) no han 
superat encara el tramit de I'exposició pública d'aquesta fase per no haver-se resolt 
per part deis particulars les prescripcions que condicionaven I'aprovació inicial. 

El 6,98% (3 expedients) ha obtingut I'aprovació provisional. 

Finalment, cap expedient ha aconseguit I'aprovació definitiva, 

Respecte a la programació, el PGOU determina que el termini maxim per a la 
presentació, per a la seva corresponent aprovació inicial, deis plans especials 
ajustats a les condicions normatives establertes no podra ser superior a un any des 
de I'aprovació definitiva d'aquest (23/12/1998). En aquest sentit, es considera que 
el 43,90%, amb obertura de I'expedient durant ~anY 1999, es van presentar en 
termini de programació mentre que el 56, 10% rest nt ho va superar. 
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GP!.2aC1;
La secretaria de!~gada, ~.,~~~~ \ AJuntarnem:: ~ de lJ-Paa. M._~.?a

c2 \:~ . '~J ~, j La SeG 'etL~"",::::::-f=r-be les 6)1~~~~ d'execució delimitades en Sol urba, únicament s'ha desenvolupat t
. 	íntegrament la UE/41-02, a la zona de Secar de la Real, la qual cosa representa el 

16,67% en la consecució de I'objectiu final de la previsió. 
Pel que fa a la resta, el 66,67% (4 UE) tenen tramits iniciats i en un cas (el 6,67%) 
no hi ha hagut cap tramit. 

Respecte als sectors de Sol urbanitzable que contenen ambits de parceHacions 
subsumides, el grau d'execució és del 100%, ja que tant el SUP/69-01, Son Morro, 
com el SUP/80-01 , Son Oms es consideren executats, havent substitu'it la nova 
ordenació als esmentats ambits. 

Resum casuístic de la tramitació 

Circumstancies de diferent caracter que ralenteixen la tramitació: 

• 	 Deficiéncies en la documentació presentada 
• 	 Ineficac; assessorament técnic deis particulars. 
• 	 Processos molt dilatats en el temps d'esmena de deficiéncies 

contestació a les prescripcions. 
• 	 Processos dificultosos de justificació de I'estat de la parcel'lació existent 

a 1 de gener de 2003 
• 	 Interposició de noves determinacions o nova legislació a emplenar com 

l'Adaptació del PGOU a las DOr (Llei 6/1999, de directrius de ordenació 
territorial de lIIes Balears) aprovada definitivament el 7/4/2003 (amb 
prescripcions que es van emplenar el 3/5/2004); el Pla territorial de 
Mallorca, aprovat definitivament el 13/12/2004, pero aplicable des de la 
seva aprovació inicial el 01/12/2003; la Llei 11/2006, de 14 de setembre, 
d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions estratégiques en IlIes 
Balears, que deroga el Decret 4/1986, d'implantació i regulació deis 
estudis d'avaluació d'impacte ambiental ; la Llei 3/2006, de 30 de marc;, 
de gestió d'emergéncies d'lIles Balears. 
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.1-_-------.......
06.1. Evolució de les llicencies d'obra major, obra nova, reforma i ampliació. 
Obres menors 

L'evolució del número de llicencies d'obra major en obra nova concedides, durant 

els vuit anys que inicialment preveu el Pla general té una tendencia heterogenia 

fins a I'any 2007 on existeix una clara disminució a la baixa, passant de 502 

lIicencies a 311 en el 2008 i 166 en el 2009, mentre les lIicencies d'obres de 

reforma i ampliació es mantenen estables des de I'any 1998, variant entre les 300
400 llicencies per any. 
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Llicencies d'obra nova 

La distribució zonal en funció de I'any d'atorgament de les llicencies d'obra nova 
concedides és bastant homogenia, encara que hi ha una tendencia més clara a la 
construcció als barris més allunyats del primer eixample, així com la zona del 
Molinar i Can Pastilla. 

S'aprecia en els quatre últims anys un descens significatiu en el número de 
llicencies d'obra nova concedides. 

Llicencies d'obres de reforma i ampliació 

Les lIicencies de reforma i ampliació es mantenen amb caracter estable entre les 

300 i 400 per any, amb lIeugeres variacions. Obviament es concentren més a la 

zona del Centre históric, així com alllarg del carrer Aragó i la ?ona del Terreno. 
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Les lIicencies d'obra menor, amb una mitjana al voltant de 2.000 lIicencies a I'any i 
una evolució a I'alga, indica clarament on es concentra la major part de I'activitat 
constructora del municipi i de I'activitat administrativa del Departament de 
Llicencies d'obra. 

06.2. Les infraestructures 

L'Ajuntament de Palma de Mallorca ha declarat la seva intenció de sumar-se a les 
"ciutats inteHigents", pel qual ja s'ha format un equip de treball amb la finalitat de 
definir els aspectes concrets en els quals es tradueix aquesta intenció. 

Es tindra en compte en les propostes de la Revisió del Pla general la filosofia de 
les smartcity plantejada per aquest Ajuntament, referent als diferents aspectes de 
competencia del Pla general, xarxes de subministrament, control ambiental, 
telecomunicacions, infraestructures viaries, etc. 

La infraestructura d'energia eléctrica actual en el municipi es basa en les dues 
noves centrals electriques, Cas Tresorer i Son Reus, i en les 16 subestacions 
electriques. 

La planificació energetica de les IlIes Balears es realitza mitjangant la vigent revisió 
del Pla director sectorial energetic, aprovat per Decret 96/2005, de 23 de setembre. 

En aquest Pla es contemplen les següents obres d'ampliació de la infraestructura: 

- Interconnexions: I'execució del projecte Rómulo d'interconnexió de Mallorca amb 
la península. La connexió de Mallorca amb Eivissa. 

- Centrals electriques: es realitza una previsió de la demanda que no s'ha complert 
en la realitat, ja que s'ha modificat el consum en les lIars, la qual cosa ha generat 
una reducció histórica de la demanda. 
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subestacions, mentre que unes altres s'associen a les ampliacions per I'increment 
de demanda previst 

Hauran de tenir-se en compte els terrenys destinats per a aquestes obres en el 
PGOU de Palma, per si requereixen un canvi de qualificació urbanística. 

Quant a la infraestructura d'enllumenat públic, s'ha dut a terme I'adaptació de 
I'enllumenat de la ciutat al reglament d'eficiéncia energética de 2008. 

Seguint les indicacions del reglament d'eficiéncia energética, es distribueixen els 
nivells d'iI 'luminació en les vies urbanes en funció de la seva classificació, atenent 
al reglament d'eficiéncia energética i a la seva ITC-EA-02. 

La infraestructura d'aigua clavegueram i drenatge compren les següents: 

Aigua potable: 

El subministrament d'aigua potable es fa per mitja deis embassaments del Cúber i 
el Gorg Blau, de diverses fonts naturals de captació i de la dessaladora de la Badia 
de Palma. 

Fonts de Captació 
Volum (m3 

) 

captat al 2006 
Volum (m3 

) 

captat al 2008 
Volum (m~) 

ca~tat al 2011 
Embassaments (Cúber 
i GorQ Blau) 

6.191 .322 7.647.726 3.811.543 

Can Negret 1.208.628 174.347 1.966.267 
Alaró 1.552.712 2.227.798 1.169.856 
Borneta 1.580.086 1.702.791 1.316.947 

S'Estremera 5.366.075 5.333.272 11 .304.167 

Font de la Vila 4.732.060 4.623.577 3.025.319 

Font d'en Baster 1.371 .319 1.057.012 1.827.441 

Font de na Pera 1.473.914 876.088 1.771.140 

Potabilitzadora Son 
Tugores 

7.670.785 6.722.916 10.191.572 

Total captacions 
própies EMAYA 

31.146.911 30.365.527 36.404.252 

L1ubí 1.953.770 5.038.275 O 
Dessaladora "Badia de 
Palma" 

9.811 .776 6.806.595 2.271 .297 

Total captacions 
adquirides 

11.765.546 11.844.870 2.271.297 

Després de la captació, I'aigua destinada al consum, passa al tractament en I'ETAP 
de Lloseta i la potabilitzadora de Son Tugores, des de les quals es distribueix a la 
xarxa de prove"iment de la ciutat. 
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1 ""---:1 Instal'lacion's:de tractament d'aigua residual: 
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El departament de depuració d'EMAYA és I'encarregat de depurar les algues 
residuals generades en el municipi de Palma de Mallorca, gestionant les aigües 
residuals sota criteris de sostenibilitat i seguint les recomanacions de Nacions 
Unides i la Unió europea. 

Per assumir aquesta tasca, es compta amb dues depuradores, Palma-I i Palma-II, 
capaces de depurar més de 40 milions de metres cúbics a I'any. Estan en marxa 
sengles projectes d'ampliació de les instal'lacions d'ambdues depuradores. 

A dia d'avui, tant la depuradora Palma-I, com la Palma-II estan dotades de 
processos terciaris que produeixen aigua regenerada per a la seva posterior 
reutilització. 

Analisi: 

L'adaptació a la directiva marc de l'Aigua abans de I'any 2015 obliga a una revisió 
en profunditat del sistema actual de sanejament del terme municipal de Palma de 
Mallorca i dóna lIoc a la redacció del pla director de sanejament de la Badia de 
Palma, per al període 2008-2015. 

D'aquest pla es desprén la necessitat de I'ampliació de les dues depuradores del 
municipi, així com la reducció deis abocaments incontrolats al mar en períodes de 
fortes pluges, mitjan~ant la construcció de tancs de tempesta i tamisat en les 
estacions d'impulsió. 

Aquestes obres requeriran d'un canvi del Pla general, requalificant aquests terrenys 
com a infraestructura comunitaria. 

La infraestructura de gas, es regeix pel Pla director sectorial energétic de les IIles 
Balears, on s'estableix el gas natural com a combustible necessari per disposar 
d'una diversificació adequada de les fonts de prove'iment energétic per les IlIes 
Balears, i per contribuir als objectius de millora de I'eficiéncia energética i a la 
reducció d'emissions de gasos contaminants de I'atmosfera, per aixó s'esta 
completant a 1'llIa de Mallorca una xarxa de gas a alta pressió, de la qual ja s'ha 
completat la connexió amb la península i un primer tram entre Sant Joan de Déu
Cas tresorer-Son Reus. 

La construcció d'aquesta infraestructura establira una servitud que haura de 
reflectir-se en la documentació grafica del Pla general. 

La infraestructura del subministrament petrolífer comprén una primera estació 
d'emmagatzematge en Porto Pi, on es diposita el producte transportat miljan~ant 
embarcacions, des d'on es distribueix a través d'un poliducte cap als 
emmagatzematges de Son Banya i l'Aeroport. 

Les infraestructures de telecomunicacions. En el procés de liberalització de les 
telecomunicacions, propiciat per les directives europees i, conseqüentment, per la 
legislació nacional, un deis elements dinamitzadors d'aquest procés és el de 
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Amb aquesta finalitat, el capítolll, del títollll, de la lIei 32/2003, de 3 de novembre, 
General de Telecomunicacions, regula el dret deis operadors a I'ocupació del 
domini públic, a ser beneficiaris en el procediment d'expropiació foryosa i a 
I'establiment al seu favor de servituds i de Iimitacions a la propietat. 

, A causa d'aquest alliberament, en aquest moment es compta amb 941 antenes 
amb lIicéncies de funcionament. 

La infraestructura de transport del municipi de Palma s'estructura en: 

a) Xarxa Viaria: 

La xarxa viaria de competencia municipal es planeja mitjanyant el planejament 
municipal, PGOU, es comprova que les vies previstes en el Pla general del 98 
s'han executat, aproximadament, en un 50%. 

Les vies de competencia supramunicipal es planegen mitjanyant el Pla director 
sectorial de carreteres, essent la seva revisió de desembre de 2009 I'últim 
document vigent, les obres previstes en aquest pla director es distribueixen en 
dues fases, un primer periode de 2009-2016 i un segon de 2016-2024. 

Les reserves viaries per a les obres previstes en aquest pla director hauran de ser 
recollides en la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Palma. 

b) Apareaments 

Amb la eonsecució i posada en marxa del pla d'aparcaments de Palma previ a 
1998 s'ha obtingut una millora substancial en el número d'aparcaments. 

Per al desenvolupament d'aquest pla es va crear la Societat Municipal 
d'Aparcaments de Palma (SMAP) per reduir els inconvenients generats per la falta 
d'aparcaments. L'Ajuntament, a través de la SMAP, va desenvolupar un projecte 
que va implicar una inversió de 72 milions d'euros per a la construcció deis 
aparcaments subterranis de via Roma, Santa Pagesa, Manacor, Marques de la 
Senia, General Riera i Antoni Maura. 

Aquestes construccions han vingut acompanyades de nous espais per als vianants 
que suposen un increment de superfícies condicionades per al gaudi deis 
ciutadans. La SMAP també ha desenvolupat una intensa política d'ampliació 
d'aparcaments en superficie gratuHs, amb el que es gaudeix en I'actualitat d'una 
oferta de 3.300 places. 

' bl'Quant aI t ranspo rt pu le: 

Autobusos 

L'EMT- Palma és I'empresa municipal de l'Ajuntament gestiona el 
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Actualment disposa de 28 línies de transport diürn, una nocturna, dues linies de 
bus turístic, el tren turístic i un servei per a minusvalids. D'altra banda, des de 
I'estació intermodal, situada a la pla9a d'Espanya surten els autobusos de les línies 
TIB del Govern de les IlIes Balears, que uneixen els municipis de I'illa de Mallorca. 

Xarxa ferroviaria 

La xarxa de serveis ferroviaris de Mallorca 

Aquesta composta per les línies de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía 
Estrecha) transferides al Govern de les IlIes Balerars. 

Es tracta d'una xarxa petita inferior a 100 Km de longitud i amb dues línies 
principals, una comuna de Palma-Inca, que es bifurca cap a Sa Pobla, d'una 
banda, i cap a Manacor per I'altra. Aquest servei ha finalitzat la seva electrificació 
I'any 2012. 

Tenint en compte la nova lIei del transport ferroviari, caldra modificar la distancia 
deis límits del domini ferroviari, límit d'edificació i límit de protecció, 

El tren de Sóller 

El Decret 9/2011, d'11 de febrer, en la seva disposició addicional segona, 
considera al tren de Sóller com a mode ferroviari combinat, i resulta explotació 
tramviaria des de I'estació de Palma a Son Sardina, així com el tram de línia 
explotat de forma independent entre Sóller i el seu port. 

Metro 

Amb la finalitat de millorar les comunicacions insulars i donar un impuls al transport 
públic, el Govern va dur a terme la construcció del primer metro de Palma que 
presta el seu servei des de I'any 2007 

Aquesta línia de metro basicament realitza un recorregut pel nord-est de la segona 
corona de la ciutat, unint I'estació intermodal amb el polígon de Son Castelló, 
polígon de Can Valero i la Universitat. 
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d~ e-péM!f:í\1effios recorreguts1--- 
circulars i algunes vies de penetració radial, arribant fins a les avingudes que limita 
el nucli antic, zona acire amb preferencia de trafic no motoritzat. 

Es preveu completar els recorreguts per als vianants, que es veuran reflectits en la 
revisió del PGOU. 

.(f 

'<, 

Quant al transport aeri, en el municipi de Palma de Mallorca, comptem amb 
I'aeroport de Son Sant Joan, situat a 8 quilometres de la ciutat, que és la porta 
d'entrada de milions de turistes que visiten I'illa. 
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El tré3fic de I'aeroport és fonamentalment internacional i aconsegueix els seus 
nivells més alts en I'epoca estival; també té una gran importancia el trafic amb la 
península. 

Els enllac;os més importants són Barcelona i Madrid-Barajas, amb més d'un milió 
de passatgers, i Dusseldorf i Colonia, amb moviments anuals superiors als vuit
cents mil passatgers. Per nacionalitats, Alemanya és el país que més moviments 
de passatgers presenta, seguit d'Espanya i Regne Unit. 

L'any 2012, Son Sant Joan va tancar I'exercici amb un total de 22.666.682 
passatgers, 173.957 operacions i 13.711 tones de mercaderies. 

La presencia d'aquest aeroport, així com I'aeroport de Son Bonet, que se situa en 
el municipi de Marratxí, genera una serie de servituds: 

Servituds aeronautiques, que cerquen garantir la seguretat aeria. 
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La Junta de Govem 
de Palma en sessló 

de dia 

La Secreltan 

-Aq~,;;i~ es plasmen en els plans directors deis dos aeroports i han de 
ser tingudes en compte en els plans urbanístics i en els seus desenvolupaments. 

La infraestructura de recollida i tractament de residus sólids urbans, la duu a 
terme I'empresa municipal EMAYA, gestor de residus autoritzat, que realitza també 
la gestió municipal de I'aigua i és I'empresa municipal del medi ambient. 

D'altra banda, cal destacar la integració del municipi de Palma en el sistema de 
tractament de residus del Consell Insular de Mallorca, la gestió del qual pertany a 
I'empresa TIRME S.A., que té la seva base a Son Reus. 

El servei de recollida de residus sólids urbans a Palma és prestat per un parc de 
vehicles de compactació i transport, amb una antiguitat mitjana no gaire elevada, 
en la seva major part de carrega posterior. 

Durant els últims anys s'ha realitzat un esfore; considerable per incorporar al servei , 
vehicles d'última generació, menys sorollosos i contaminants, facilitant el servei 
tradicional i apostant per la recollida selectiva. 

D'altra banda, el parc de contenidors sofreix una constant renovació separant els 
residus en diferents contenidors. 

Els contenidors més comuns són residu genenc (contenidor verd) , residu de 
plastics i envasos (contenidor groc), residu de paper (contenidor blau), residu de 
vidre (contenidor arrodonit verd ciar), residu de poda (contenidor marró), residu de 
roba usada i piles (contenidors quadrats blaus), contenidor d'olis usats (contenidor 
taronja). 

El casc antic de la ciutat, durant 10 anys ha comptat amb un sistema de recollida 
selectiva pneumatica soterrada, que, a causa de les contínues avaries, ha deixat 
de funcionar I'any 2012, no estant prevista la seva reobertura. 

El centre de la ciutat i el passeig marítim compta amb la instal'lació de contenidors 
soterrats de gran capacitat, que vénen units a I'adquisició de camions de recollida 
específics, dotats de potents grues per a la seva elevació i abocament. 

El centre de recollida selectiva esta situat al polígon de Son Castelló i té com a 
objectiu facilitar als ciutadans el desprendre's de manera ordenada de determinats 
residus. Es poden dipositar, en aquest centre paper i cartró, olis, andrómines no 
metal ' liques, bateries, roba, vidre, pi les botó. 

Vista I'acceptació de la prova pilot i amb la finalitat d'instaurar una xarxa de punts 
verds, es tindran en compte les necessitats d'espai pl~ntejades per EMAYA en la 
revisió del Pla general d'ordenació urbana. 
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L'article 49 de la Constitució espanyola estableix que "els poders públics realitzaran 
una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració deis disminu'its físics, 
sensorials i psíquics, als quals prestaran I'atenció especialitzada que requereixin i 
els empararan especialment per al gaudi deis drets que aquest títol atorga a tots 
els ciutadans". 

La legislació urbanística sobre accessibilitat s'ha desenvolupat de forma 
progressiva iniciant-se amb la regulació de I'edificació de promoció pública, passant 
posteriorment a regular I'edificació privada i donant finalment el salt a la 
urbanització de la ciutat 

Es tenen en compte la legislació d'accessibilitat en la revisió del PGOU en dos 
vessants principals: d'una banda es tindra en compte la normativa d'accessibilitat 
en les noves edificacions i urbanitzacions del municipi, per la qual cosa es reflectira 
en la normativa i memoria del PGOU i d'altra banda, es recull, com a documentació 
informativa, el pla d'accessibilitat de Palma, d'adaptació de I'entorn urba existent, 
on s'analitza la situació actual i es proposen mesures correctores. 
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07.1. El medi físico Definició. 

La descripció del medi físic del municipi de Palma de Mallorca es fa analitzant els 
següents vectors ambientals: la seva situació i entorn, ambit físic, ambit biótic 
riscos naturals, ambits territorials de valor ambiental, paisatge, contaminació del 
medi ambient 

El terme municipal té una superfície de 208,63 Km2
, la qual cosa ho converteix en 

el tercer municipi més gran de I'illa per superfície, malgrat esser el més poblat. 

La documentació pretén analitzar la situació d'aquells aspectes ambientals que 
poden veure's afectats, ja sigui positiva o negativament, com a conseqüéncia de la 
revisió del planejament vigent. 

La climatologia: en aquest apartat es fara una descripció deis fonamentals del 
clima de la ciutat, que basicament són els propis del clima mediterrani, és a dir, no 
sec amb temperatures temperades i distribu'its tots dos parametres, tant el de 
temperatura com el de pluviositat, de forma típica en aquest clima, fet que 
condiciona un període de déficit hídric que va de maig a setembre, mesos en els 
quals coincideixen els valors més alts de temperatura amb els mes baixos de 
precipitació. 

El substrat geológic. La configuració geológica de la ciutat i el seu entorn esta 
definida per dos sectors, el Sector Oriental, corresponent al pla central, on afloren 
essencialment materials del quaternari i terciaris postectónics, així com un petit 
aflorament de mesozoic i terciari estructurat localitzat al sud-oest de Santa Maria. 
El Sector Occidental correspon al domini de la Serra Nord, que es caracteritza per 
la superposició de diverses unitats tectóniques. 

La geomorfologia. En la fulla de Palma es donen cita, com ja hem indicat, dues 
unitats clarament diferenciables, les quals estan controlades per I'atac deis 
processos d'erosió sobre materials de diferent litologia i configuració estructural. 
Pel que fa al litoral del municipi, esta format pel fons de la badia de Palma i se situa 
al sud del municipi. En general aquest litoral no presenta grans accidents, i els que 
són, estan atenuats o accentuats per I'acció antrópica. 

La hidrogeologia. El municipi presenta un total de 21 conques de drenatge 
superficial amb una gran heterogene'itat quant a dimensions i fisonomies que 
influeixen directament en el comportament de les aigües superficials i els seus 
efectes a la superficie. En aquest apartat hem de considerar que en el terme 
municipal es localitzen tres aqüífers clarament diferenciables: el del Pla de Palma 
(Unitat hidrogeológica 18.14), el de Na Burgesa (Unitat hidrogeológica 18.13) i la 
Unitat hidrológica 18.07, Fonts. 

El litoral. Si hi ha una cosa que caracteritza el municipi de Palma és la seva 
condició costanera, amb 36 km de costa, sense comptar amb els de el Parc 
Nacional de Cabrera. Per conéixer I'estat del mitja del litoral s'han de caracteritzar 
diferents punts, com les condicions meteorológiques, els ports existents i les 
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pertanyents al Parc l\Iacional de Cabrera. 

Quant a I'ambit biótic, la flora i fauna de Mallorca, i per tant, la de Palma, ve 
condicionada per la ubicació espacial del territori, el clima i I'acció antrópica. 

La flora: podem diferenciar fins a quatre grans dominis o tipus de vegetació 
diferents, a saber: 

a) 	 Els camps de cultiu romputs en els quals la influencia de I'home ha estat 
decisiva, en substituir la coberta vegetal existent per espais óptims per a 
I'explotació agrícola. 

b) Els camps de cultiu no romputs que essent objecte d'explotació agrícola en un 
passat recent, van ser abandonats com a conseqüencia de la seva escassa 
rendibilitat, motiu pel qual estan sent enva'its en I'actualitat tant per la vegetació 
ruderal, també present en espais abandonats i sotmesos a fortes condicions 
d'estres ambiental, com per la vegeta ció zonal corresponent tendent amb la seva 
presencia a homogene"itzar I'entorn. 

c) La vegetació /ligada als assentaments antrópics i als espais constru'its, sent un 
tipus de vegetació ornamental introdüida en el medi amb finalitats clarament 
decoratives. 

d) Les taques de vegetació natural autóctona que al seu torn podem englobar-les 
en diverses catalogacions diferents: 

d.1) Zones de coberta forestal densa i alta (pins, alzines, coscolla) . 

d.2) Zones de vegetació corresponent a muntanya baixa. 

d.3) Zones de vegetació costanera. 

dA) Zones humides. 


La fauna. Amb tot, podem catalogar el municipi de Palma com d'escassa 
rellevancia en linies generals i exceptuant I'illa de Cabrera, a I'hora de concebre un 
desenvolupament modelic de les diferents comunitats animals, degut principalment 
al caracter de centre neuralgic de I'illa de Mallorca, el qual ha marcat el caracter 
biótic actual del municipL 

Quant als possibles riscos naturals que poden donar-se en el municipi, aquests 
són de naturalesa geológica o sísmica, d'inundació, d'incendi, d'erosió o lIiscament 
i de vulnerabilitat d'aqüífers. 

Existeixen ambits de valor ambiental els quals posseeixen una catalogació 
legislativa de protecció ambiental. 

07.2. La L1ei d'Espais naturals i el Decret 130/2001 (Alzinars) 

• 	 L'ANEI número 46 (Barrancs de Son Gual i Xorrigo), té una extensió 
de 3.896,10 hectarees. 
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. 'érr:D.,ei mUnicipal, ocupa aproxlmadament unes 2.008,40 Ha. 

- • A Palma pertany íntegrament I'ANEI número 27 (es Carnatge), que 
ocupa un porció de franja de litoral de 4,56 Ha. 

A la zona central de I'ANEI de Son Gual i Xorrigo hi ha zones declarades per la 
LEN com a Area d'assentament en paisatge d'interés (AAPI) que ocupen un total 
de 236,70 Ha i al sud de I'ANEI hi ha una Area rural d'interés paisatgístic (ARIP), 
amb una superfície aproximada de 6,40 Ha. 

La LEN considera a tots els i"ots com ANEI, per la qual cosa I'illot de sa Galera, 
gaudeix d'aquesta figura de protecció. 

També trobam un bon grapat de taques d'alzinar de petites dirnensions, situades 
principalment a la zona nord-occidental del municipi, declarades alzinars protegits 
en virtut del Decret 130/2001, de 23 de novembre. Segons el decret aquestes 
zones passen a ser considerad es ANEI d'alt nivell de protecció (AANP). En total 
suposen una superfície aproximada de 164,80 Ha. 

07.3. La Directiva europea d' Habitats 92/43/CEE 

Existeix una zona declarada LlC que forma part de I'ANEI de Son Gual i Xorrigo. 
Es tracta del LlC Xorrigo que té la major part de la seva superfície dins el municipi 
de Palma, en concret 635,50 Ha d'un total de 879,20 Ha. 

L'altra zona LlC pertany al LlC de Puigpunyent, una petita porció de I'extensió de la 
qual s'endinsa a Palma, en la vessant sud-oest de la Serra des Canyar i ocupa una 
superfície de 25,90 Ha. 

07.4. Els espais naturals protegits pel Pla territorial de Mallorca 

El Pla territorial insular, partint deis espais definits fins ara, estableix arees de Sol 
rústic d'especial protecció. En aquests espais queden integrades els ANEI i AANP 
provinents de la resta de legislació. 

• El parc de Bellver 
• Es Carnatge 
• Sa Galera 

EL SECRETARI 
07.5. Els espais protegits per la xarxa de Parcs nacionals 

La totalitat de I'arxipélag de Cabrera i I'ambit marí que I'envolta esta declarat Parc 
nacional per la Llei 14/1991, de 29 d'abril. En total es troben protegides 10.021 Ha, 
de les quals 8.703 són marítimes i 1.318 terrestres. Al mateix temps I'arxipélag esta 
inclos a la Xarxa Natura 2000 (LlC i ZEPA). 

07.6. Les zones humides 

El Pla hidrologic de les IIIes 8alears (8018 núm. 77, de 27 de juny de 2002, 
estableix en I'article 63 la protecció especial de les zones humides que s'inclouen 
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07.7. Altres espais naturals progegits 

La 	 UNESCO va adoptar el 5 de juny de 2011 la declaració de la Serra de 
Tramuntana com a Patrimoni mundial de la Humanitat, dins de la categoria de 
Paisatge Cultural. 

El Pla territorial insular de Mallorca (PTIM) divideix I'illa en diferents unitats 
paisatgístiques en la seva Norma 21, Atenent a les unitats paisatgístiques del 
territori, defineix al municipi de Palma amb les següents unitats d'integració 
paisatgística i ambiental d'ambit supramunicipal: 

• 	 Unitat paisatgística 1. Serra Nord y la Victoria 
• 	 Unitat paisatgística 2: Xorrigo, Massís de Randa, part sud de les Serres de 

L1evant i Puig de Bonany. 
• 	 Unitat paisatgística 4: Badia de Palma i Pla de Sant Jordi 

El municipi compta amb part del patrimoni paisatgístic de la Serra de Tramuntana, 
per tant les rutes d'interes natural i paisatgístic incloses en I'ambit d'ordenació del 
PGOU municipal de Palma tenen com a objectiu difondre la realitat patrimonial, 
promoure la seva conserva ció i potenciar el seu coneixement i comprensió. 

Les rutes del sistema hidraulic de Palma són: 

Ruta de la Síquia de la Font de la Vila. El sistema hidraulic de la Font de la Vila, 
va ser dissenyat en I'epoca islamica i des de lIavors esta en funcionament. 

Font d'en Baster. El sistema hidraulic de la Font d'en Baster, dissenyat en I'epoca 
medieval, i des de lIavors en funcionament, 

Font de Mestre Pere i Síquia de na Cerdana. La deu de la Font de Mestre Pere, 
coneguda col'loquialment com Na Pera esta situat dins de la possessió de Sa 
Cabana des Frares, en el punt que acaba el camí de Passatemps en la confluencia 
deis límits municipals de Bunyola, Palma i Valldemossa. 

07.8. La contaminació del medi ambient 

Es pot definir contaminació ambiental com "la introducció o presencia de 
substancies, organismes o formes d'energia en ambients o substrats als quals no 
pertanyen o en quantitats superiors a les propies d'aquests substrats, per un temps 
suficient, i sota condicions tals que aquestes substancies interfereixin amb la salut i 
la comoditat de les persones, danyin els recursos naturals o alterin I'equilibri 
ecológic de la zona". 
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08.1. Introducció 

La recopilació d'informació sociodemografica de la població resident a Palma és un 
estudi previ que pretén complementar els criteris tecnics que fonamenten les 
actuacions del nou PGOU. Entre les variables analitzades es troben I'edat, el sexe, 
el lIoc de naixement, les unitats de convivencia o la densitat, així com la natalitat, la 
mortalitat i altres relacionades amb el món laboral. 

En I'estudi es dóna rellevancia a I'explotació del Padró municipal d'habitants, la font 
municipal que ens permet major f1exibilitat d'analisi, com per exemple proporcionar 
dades desglossades a nivell de barrí. 

Des del PGOU de 1985, el municipi de Palma esta dividit en 89 zones 
estadístiques. Dues d'elles (Bellver i Arxipelag de Cabrera) no tenen cap persona 
empadronada, motiu pel qual en I'estudi de població s'han tingut en compte 87 
zones estadístiques o barris 

L'estudi sociodemografic es complementa amb dades de I'lnstitut Balear 
d'Estadística (IBESTAT) sobre moviment de població, de la Conselleria de Treball i 
Formació sobre mercat laboral, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats 
sobre matriculació en estudis reglats i de la Direcció general de Familia, Benestar 
Social i Atenció a les Persones en Situació Especial sobre discapacitat i 
dependencia, entre d'altres. 

08.2. Població de Palma y distribució territorial 

Segons dades del Padró municipal de l'Ajuntament de Palma, a 1-1-2012 hi ha 
421.194 persones empadronades que es distribueixen de forma desigual al territori. 

El volum poblacional de les zones estadístiques més comuna és el de les 1.000
5.000 persones, característica que compleixen gairebé la meitat deis barris (40 en 
total). 15 barris no superen les 1.000 persones, en 23 viuen entre 5.000 i 10.000 i 9 
no superen aquesta xifra. 

Els 10 barris amb menor població són, per aquest ordre, Zona Portuaria, Son 
Malferit, Aeroport, Can Pere Antoni, Son Riera, el Puig de Sant Pere, Amanecer, 
Son Anglada, Son Vida i Son EspanyoL Al costat contrari trobam Pere Garau, el 
barri més poblat, seguit de Bons Aires, Foners, Plava de Toros, Camp Redó, Camp 
d'en Serralta, Son Cotoner, Rafal Vell, ColI d'en Rabassa i Son Gotleu. 
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convivencia, de manera que hi ha una mitjana de 2,5 persones per llar. La 
modalitat més comuna són, no obstant aix6, les lIars d'un sol membre, que són 
més d'una tercera part del total (34,4%). Les unitats de convivencia de dues, tres, 
quatre o cinc membres són el 61,8%, de manera que solament el 3,8% de les lIars 
tenen sis membres o més. 

Els barris on hi ha més unitats de convivencia són , 16gicament, aquells on hi ha un 
major volum de població. En concret, Pere Garau, Bons Aires, Foners i Playa de 
Toros tenen més de 6.000 unitats de convivencia. Resulta interessant I'indicador de 
mitjana de persones per unitat de convivencia: destaca Son Riera, amb 5,8 
persones per llar, seguit per la Teulera, Son Gotleu, Son Peretó, Son Rapinya, Son 
Xigala i Son Anglada, amb 3,1-2,9 persones per llar. 

08.4. Densitat de població i densitat urbana 

A I'hora d'estudiar la densitat del municipi de Palma hi ha dues variables: densitat 
poblacional (habitants per hectarea) i densitat urbanística (habitants per hectarea 
edificable). Els seus valors són molt diferents: en el municipi hi ha 21,6 habitants 
per hectarea, davant els 88,9 habitants per hectarea edificable (densitat 
urbana). 

L'heterogeneHat és una constant en la densitat poblacional: va des de les 523,50 
persones per hectarea de Son Ximelis o les 408,80 de Pere Garau fins a les 0,20
0,30 de l'Aeroport i Casa Blanca. 

Aquestes dades queden excessivament inflüides per I'extensió major o menor de 
terreny rural. Per aquest motiu, la densitat urbana resulta una variable de major 
utilitat a I'hora de comparar barris. Així, a pesar que l'heterogeneHat continua sent 
una constant es redueix I'excessiu protagonisme de I'extensió rural. Així, 13 barris 
tenen una densitat urbana major de 400 persones per hectarea edificable. 
Destaquen Son Ximelis, eCamp d'en Serralta i Pere Garau, amb més de 600 
persones, i Son Fortesa Nord i Son Canals, amb 500-600 persones. Foners, 
Marques de la Fontsanta, Playa de Toros, Son Oliva, Soledat Nord, Can Capes, 
Santa Catalina i Jaume III tenen entre 400 i 500 persones empadronades per 
hectarea edificable. D'altra banda, en 12 barris la densitat urbana no supera les 30 
persones per hectarea edificable. Aeroport, Son Vida, Zona Portuaria, Son Malferit, 
Son Espanyol i Son Anglada tenen una densitat urbana inferior a 10. 

08.5. Evolució recent: 2004-2012 

Les properes dades de població pertanyen a I'explotació del Padró municipal de 
l'Ajuntament de Palma. Segons aquest, 1'1-1-2012 a Palma hi ha empadronades 
421.194 persones. En els últims 9 anys (2004-2012) la població de Palma ha 
augmentat un 10,9%. El ritme no ha estat constant: des de 2004 fins a 2010 
s'observa un increment anual variable entre un 0,9% i un 2,8%. A partir de lIavors, 
no obstant aix6, canvia la tendencia i el 2011 es registra un descens poblacional de 
1'1,1%, que es consolida en 2012 (-0,2%). La forta afluencia de persones 
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)Timers anys del període, ja que en aquest la població nascuda a Espanya ha 

disminu"it en gairebé 4.000 persones (un 1,2%) mentre que la nascuda a I'estranger 

s'ha incrementat en més de 45.000 (un 73,3%). S'ha de tenir en compte que la 

disminució de població nascuda a Espanya és la nascuda fora del municipi de 

Palma: la balear ha disminu"it un 11,1%, i la 'nascuda en altres comunitats 

autonomes, un 9,5%, pero els nascuts a Palma han augmentat un 5,6%. 


El decreixement deis últims anys és provocat tant per la disminució del saldo 
migratori com per la baixa taxa de natalitat que s'observa des de fa decades. 

08.6. Evolució por barris: 2004-2012 

L'evolució general del municipi de Palma no ha estat homogenia en tots els barris 
de Palma, sinó que hi ha diferencies significatives. En un total de 67 barris ha 
augmentat la població. D'aquests, 2 han doblat la seva població (Estadi Balear, 
amb un increment del 197,4%, i Son Rullan, amb 136,4%) i 12 han experimentat un 
creixement variable entre el 25% i el 99% (Son Malferit, 96,4%; la Teulera, 90,1%; 
Can Pere Antoni, 87,4%; Son Flor, 81,9%; Les Meravelles, 75,6%; el Pilolarí, 
55,5%; Son Xigala, 50,3%; la Casa Blanca, 44,3%; Son Rapinya, 37,9%; Sant 
Agustí, 27,7%, i Son Ferriol 26,6%). Es tracta principalment de zones on hi ha 
hagut importants promocions immobiliaries que han modificat -o fins i tot 
transformat- la fisonomia deis barris. 

D'altra banda, en un total de 19 barris ha disminu'it la població. Les majors perdues 
poblacionals s'han registrat a Son Anglada (-30,9%), Zona Portuaria (-16,2%), 
Aeroport (-14,6%), Son Riera (-11,0%), la Calatrava (-10,2%) i Son Ximelis (-7,7%). 
Aquests casos constitueixen excepcions a la dinamica general deis barris de 
Palma, i en general tenen motius particulars que expliquen la baixada poblacional, 
com per exemple un volum petit de població on un petit canvi queda 
sobredimensionat, la reubicació de la població en altres 1I0cs (el tancament d'un 
centre d'acolliment que significava un volum important de la població 
empadronada) o un elevat índex d'envelliment (relació entre població major de 65 
anys i menor de 16) no compensat per I'arribada de persones estrangeres. 

Els altres 13 barris en els quals ha disminu"it la població fins a un maxim d'un 5% 
responen a tipologies diverses: es troben tant barris amb població acomodada 
(Jaume 111 o Amanecer) com uns altres amb un pes important d'habitatges protegits 
(Polígon de L1evant o Mare de Déu de L1uc), entre altres situacions. 

08.7. Estimació de I'indicador de pressió humana de Palma 

Entre els mesos d'abril i octubre la població palmesana s'incrementa de forma 
diaria en un mínim de 22.000 persones, I'equivalent al 5% de la població resident. 
Els maxims es registren entre juny i setembre, amb un maxim mitja de 39.697 
persones diaries en el mes d'agost, el 10% de la població resident. 

En la taula i el grafic següents es poden consultar les dades mes a mes. 

Directrius basiques. Setembre 2013 
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08.8. Incidencia de la discapacidad i la dependencia 

A I'hora d'elaborar un pla d'ordenació urbana resulta interessant tenir en 'cómpte 
fenómens de la discapacitat i la dependencia, i més vista la tendencia cap a 
I'envelliment de la població i I'alta correlació existent entre discapacitat, 
dependencia i edat.. 

Al febrer de 2012 hi ha 23.249 persones amb discapacitat reconeguda a Palma. El 
6,3% són menors d'edat, el 57,1% es troben en edat laboral i el 36,5% restant 
tenen 65 anys o més. En xifres, són 14.750 les persones menors de 65 anys que 
estan en aquesta situació, de les quals 7.935 són homes i 6.815 són dones (53,8% 
i 46,2%, respectivament). 

La xifra suposa el 5,5% de la població empadronada. 

08.9. Conclusions 

A 1-1-2012 el municipi de Palma té 421 .. 194 persones empadronades. Com a punt 
de partida, compta amb una alta proporció de persones nascudes fora d'Espanya 
(el 25,4% del total) i una estructura poblacional lIeugerament més jove que altres 
municipis.. 

Palma és una important destinació turística de caracter estacional, la xifra de 
persones que habiten el territori és molt variable al lIarg de I'any. Segons I'indicador 
de pressió humana per IIles Balears, la xifra estimada de persones que hi ha al 
territori supera notablement la xifra oficial d'habitants especialment entre els mesos 
d'abril i octubre. Quant al municipi, la xifra de persones que pernocten en els 
establiments hotelers supera el 10% de la població empadronada durant els mesos 
d'estiu, número al qual hauria d'afegir-se la resta de població flotant que ve a 
Palma des d'altres municipis per motius diversos, com a treball o oci. 

En els últims anys Palma ha viscut canvis que han transformat la seva estructura 
poblacional i la seva fisonomia .. Pel que fa a la dimensió demografica, ha suposat 
un increment total de més de 70 .. 000 persones en deu anys, una xifra equivalent al 
creixement registrat durant la década de 1970 .. El creixement natural, alt durant 
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~eJXem.e.Dt._.--_.._-

Descartat el creixement natural, queda ciar que la forta immigració deis últims anys 
ha estat la causant de I'increment poblacionaL Sense entrar en els detalls, aquest 
fenomen s'ha retroalimentat amb el creixement economic. 

Segurament, de tots els canvis ocorreguts en I'última decada I'arribada de 
persones nascudes a I'estranger ha estat el més notable. Si ben Palma era una 
ciutat habituada a la presencia d'estrangers (principalment turistes pero també 
residents), durant I'última decada s'ha incrementat notablement el volum i 
diversificat la procedencia. Concretament, entre 2004 i 2012 I'augment ha estat del 
73,2%, mentre que la població nascuda a Espanya ha disminuH en un 1,2%. És a 
dir, si no hagués estat per I'arribada de persones estrangeres s'hauria produTt una 
perdua poblacional. 

Com a resultat, a més deis importants canvis socials i culturals que aquesta nova 
realitat ha portat al municipi -aparició de nous lIocs de culte, incorporació de noves 
festes al calendari, diversitat a les aules i un IIarg etcetera-, els barris de Palma han 
crescut segons tres models: 

• 	 Barris que han perdut població. Els barris que més destaquen per aquest 
motiu no responen a una tipologia concreta, sinó que més aviat es tracta 
d'excepcions a la tonica general que deuen la seva disminució a causes 
particulars, entre les quals s'explica una forta presencia d'habitatges de 
protecció oficial. 

• 	 Barris amb una amplia oferta d'habitatges de nova construcció on s'ha 
incrementat el volum de població nascuda a Espanya. Es tracta 
generalment de barris situats en la cara externa de la via de cintura, pero 
també als voltants de la zona turística de la Platja de Palma. 

• 	 Barris on es produeix una substitució de la població espanyola que es va 
per part de nouvinguts. Bona part d'aquests barris estan situats en la cara 
externa de les Avingudes, a I'est del carrer del General Riera. Es tracta de 
zones que han iniciat un procés de degradació i, de fet, alguns d'aquests 
barris han estat considerats prioritaris per part de I'Area de Benestar Social, 
Immigració i Participació Ciutadana. 

Pel que fa a I'evolució demografica futura, resulta difícil de preveure a curt í mig 
termini, especialment en un territori on, si bé hi ha hagut un creíxement natural 
positiu, la major part del creixement s'explica per I'arribada d'estrangers. A principis 
de la década de 1990, en el marc de la Revisió del PGOU, la lectura de les dades 
demografiques feia concloure que Palma era un municipi madur en fase 
d'estabilització i s'esperava per als anys següents un estancament o fins i tot una 
lIeugera pérdua poblacionaL En aquesta nova ocasió les dades ens porten a un lIoc 
similar, si bé amb molta precaució perqué I'evolució deis moviments migratoris esta 
en mans del context economic. 

http:eJXem.e.Dt
http:d'~�r.il
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~I'""I§"I, és q~;~Jndiran el volum.i la proporció de persones en edal laboral, en 
.---  - favo-rélela polSlaclo de 65 anys o mes. Solament un fort mput d'lmmlgraclo laboral 

podria ralentir aquesta tendencia, pero no detenir-Ia. Consegüentment, i donada 
I'alta correlació entre la discapacitat, la dependencia i I'edat, s'espera que a poc a 
poc s'incrementi la quantitat de persones amb problemes de mobilitat i/o 
autonomia. 

Aprovat pel Pie de l'Ajuntament 

de dia 

ELSECRET. 

' C'> •. .,.. 

D J(C. ~ ~ AJunt...",". i dcPalma ~ o í,_ 1rr Jr ..:t C"""'U d"rll.ItII ~"N' 

I L.., ~{:; .. l-::> ". '1 J¡. 
, - Re vlsió 4el 

Pla General d:OrdenaclóUrbana. de ¡>a1m.aJ Directrius basiques. Setembre 2013 Pago87 de 118 

j 
..J 



La Junta de ú bvérñ #:n'f ry 

[ 

[ . 

l' 

[ , 

[ . 

l ' 

lJ 

I 

i J 


I~ 

1 1 

I 

I J 

11 

I 1 

: J 

J 

1 

~ry0--\rAT p"l, Con~el¡ de Geren,:;3 ;1"'.1 ,f. .... '\ _ _" .J..... ... - ! 

ü'UrbanÍsme en sessió del d',n l:f~n1i. \ 
I 

Palma, 1G $;1, 2013 \f'oo 

La secretana delegada, ~~ ! 
~~ 


de Palma en gess¡ó 
d d ' , 11 

Lo. UI. 

s'elevi 

I 
' ~ ' 

seT Zf'¡13 

_~I: CARA~{1i~~tIQUES , DE LA POBLACIÓ LA~ SOBRE EL 
- -'---::;; =-mRITORI Ik.(MEDJ ECONOMIC)l_ --~..._ .___' 

09.1. El sector primari, I'agricultura, la ramaderia i la pesca 

L'economia balear és una economia de serveis, amb un sector terciari molt 
desenvolupat, degut fonamentalment a la contribució del sector turístic en la 
riquesa de la comunitat. Aquest fet pot ser considerat en sí mateix com a positiu, 
peró també és un factor desencadenant de forts desequilibris territorials i 
intersectorials quant a la distribució de la ma d'obra, absorció de capital d'altres 
sectors, inductor d'una extremada estacionalitat en I'activitat económica i 
consumidor de recursos naturals es refereix. 

La falta d'equilibri entre els diferents sectors económics, fonamentalment entre el 
sector secundari i el sector serveis i el desenvolupament extrem d'aquest últim 
sector, fan que I'economia palmesana sigui una economia molt vulnerable als 
canvis de conjuntura internacional, més si cal en un precés de globalització i amb 
I'emergencia de mercats turístics directes competidors de les IlIes. 

Les dades del repartiment de riquesa prodüit per sectors a Balears queden 
reflectits en la següent grafica: 

Agricultura, 

Industria y ganadería y 
construcción pesca 

18% 2% 
liL SIiCRl\rr~ 

Servicios 
80% 

Grafiea 01 : Distribueió del PIB segons seetors eeonómie 

Font: Ajuntament de Palma 


L'agricultura a les zones rurals de Palma es treba a arees confrontades amb 
altres municipis. Així podem destacar els districtes Nord (Sa Indioteria o Son 
Espanyol entre uns altres) i L1evant (Son Ferriol o Sa Casa Blanca entre altres), en 
els quals I'agricultura es basa principalment en el cultiu d'oliveres, garrovers i 
ametllers. 

Segons el cens de I'INE de 2009, les explotacions agraries (395) ocupaven 6.171 
ha, el 64% en propietat, el 23% en arrendament i un 13% en altres regims de 
tinen9a. 

Des de 1999 el número d'explotacions s'ha redu"it gairebé a la meitat, no sent així 
la superfície en hectarees destinades a aquest sector que s'han vist redu'ides en un 
escas 3%. 
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Fonl: Cens Agrari 2009 

La ramaderia és la principal font 
I'agricultura subordinada a aquell, on 
bestiar oví i les de regadiu al boví. 
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Plo General d'Ordenacló·Urbana de Palma 

d'ingressos de les explotacions quedant 
les explotacions de seca es dediquen al 

'---' 
 que aquest grup solament representen el 13% de les hectarees totals. 

En el municipi de la zona de Palma es concentren dues zones ben diferenciades, 
una de Raiguer, amb predomini de cultius de seca i una altra de Pla, que és una 
zona de regadiu. Ambdues estan separades pel municipi de Marratxí, que 
s'introdueix com una falca en el terme municipal. 

La zona de seca es troba a I'oest de la ciutat i les de regadiu a I'est (les zones més 
planes i fértils del municipi). 

Podem observar que I'ús majoritari de les terres en el municipi de Palma són terres 
de seca on el rendiment de les terres és menor. D'altra banda es desprén que 
I'activitat agrícola del municipi es redueix al cultiu de lIenyosos a I'aire lliure (olivera 
i garrover), així com al cultiu de gra i de pastura per al bestiar. 

Per tant podem afirmar que en el període 1999-2009 el sector primari palmesa no 
ha variat en absolut, mantenint-se els usos principals. 

Quant a la superfície d'explotació podem apreciar una dada rellevant, que el 78% 
de les explotacions agraries se situen entre 2 i 30 ha (309 explotacions de 395), 
essent les explotacions majoritaries les compreses entre 2 i 3 hectarees, si bé és 
veritat que gairebé una tercera part esta compresa entre les 20 i 30 hectarees, 
explotacions aquestes de considerable dimensions. 

DIMENSIÓ EXPLOTACIONS 
De 0,0 a menys de 0,2 Ha 4 
De 0,2 a menys de 0,5 Ha 8 
De 1 a menys de 2 Ha 6 
De 2 a menys de 3 Ha 85 
De 3 a menys de 4 Ha 53 
De 4 a menys de 5 Ha 33 
De 5 a menys de 10 Ha 28 
De 10 a menys de 20 Ha 58 
De 20 a menys de 30 Ha 52 
De 30 a menys de 50 Ha 16 
De 50 a menys de 70 Ha 21 
De 70 a menys de 100 Ha 7 
De 100 a menys de 150 Ha 2 
De 150 a menys de 200 Ha 3 
De 200 a menys de 300 Ha 2 
De 500 a menys de 1000 Ha 1 

Taula 08: Classificació de les explotacions segons la seva dimensió 
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Grafica 08: Classificació de les explotacions ramaderes 
Font: Cens Agrari 2009 

Per tant com es pot apreciar les explotacions dominants són les d'aus i ovins. 

A continuació ens interessa conéixer I'evolució d'aquestes explotacions al IIarg del 
temps, Podem extreure com a conclusió que s'ha anat abandonant el sector boví al 
IIarg deis anys, en benefici del sector porcí i oví principalment. Pel que fa al sector 
aviari cal destacar gairebé la seva desaparició en I'última década, mantenint-se la 
resta de sectors estable. 

La pesca és I'últim sector a tenir en compte dins del sector primari. El municipi de 
Palma de Mallorca representa gairebé el 21 % del total de la flota pesquera de !'illa 
de Mallorca i, l' 11 % del total de les Balears, sent el municipi amb més 
embarcacions de I'arxipélag (a excepció de Maó, que té 45). 

Conclusió 

La situació del món rural a Palma i en general de les IIles Balears, és similar al de 
les regions europees desenvolupades i es caracteritza per: 

a. Decadéncia i/o disminució de la població activa agraria, que apareix IIigada a un 
declivi de la professió de pagés. 
b. Un progressiu augment de I'índex d'envelliment de la ma d'obra agraria que no 
és substitu"ida per la falta d'aportacions de persones joves. 
c. Una regressió deis espais conreats i els dedicats a la ramaderia. 
d. Una apropiació sistematica del sol rural per a activitats de funció urbana (espais 
residencials, d'oci i/o recreació). 
i. Una progressiva descapitalització de I'agricultura i ramaderia que marginen un 
considerable número d'explotacions no competitives. 
~ . ( ~ 
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~~f09:2 . El ~~~f~¡~.~~ndari , la indústria i la construcció 


Igual que I'agricultura, la indústria ocupa un segon pla en I'economia palmesana. 
En 2009 hi havia un total de 6.974 empreses dedicades a activitats industrials, 
gairebé un 29% de les existents en la comunitat balear. Aquest sector representa 
entre un 15 i 20% del PIS balear (segons les fonts consultades) . 

2006 2007 2008 2009 
ACTIVITAT INDUSTRIAL 2.249 2.221 2.230 1.982 

Energia i aigua 27 40 43 28 
Extracció de minerals, energia i derivats; indústria química 110 90 90 79 
Indústria de transformació de metalls 844 844 844 749 
Indústria manufacturera 1.268 1.247 1.253 1.126 
Construcció 4.773 4.992 4.992 4.992 
Total 7.022 7.213 7.222 6.974 
Tabla 11 : Número d'empreses per sectors industrials 
Font: Ajuntament de Palma 

Com es pot apreciar el número d'empreses comen<;a a decréixer en 2009 sobretot 
en els sectors d'extracció de minerals, energia i derivats i en el sector de la 
indústria manufacturera, encara que si tinguéssim la serie de 2012 es podria 
apreciar una clara baixada de les empreses de la construcció. 

La indústria es concentra als polígons industrials d'ASIIVlA (Associació 
d'lndustrials de Mallorca): Son Castelló i Can Valero, creats I'any 1967. Inicialment 

'1 les primeres empreses a instaHar-se en ells eren purament industrials, peró amb el 
boom del turisme I'economia es va transformar, passant a ser una economia 
sustentada en el sector serveis. El pollgon de Son Castelló compta amb 
aproximadament 1.100 empreses instal'lades i té una extensió de 2.300.000 m2

. El 
de Can Valero, per la seva banda, compta amb aproximadament 400 empreses 
instal'lades i té una extensió de 600.000 m2

. 

Per fer-se una idea de la importancia d'aquesta associació, les seves empreses 
representen el 20% del total d'empreses del municipi, així com la seva influencia en 
el PIS balear. Altres polígons que podem trobar a Palma són els de Son Valentí, 
Son Rossinyol, Son Morro, Son Oms i Son Fuster. 

Entre les grans empreses industrials que es troben en municipi de Palma 
destaquen la central electrica de Cas Tresorer, la de cicle combinat de Son Reus i 
la incineradora de Son Reus. 

La construcció és juntament amb el turisme el sector que més lIocs de treball 
creava a Mallorca. L'any 2009 en el terme municipal de Palma de Mallorca havia 
censades un total de 4.992 empreses dedicades a aquest sector económico 

Des de 2008, aquest sector, que ha estat creador d'ocupació durant diversos anys, 
esta sofrint una enorme crisi, a causa de la parada originat per les dificultats de 
finan9ament per adquirir els nous habitatges. Al municipi de Palma es troben les 
instal' lacions de MAC Insular que gestionen els residus de construcció i demolició 
de I'llIa de Mallorca. 
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independent, si bé és cert que de forma generica s'engloba dins de I'apartat del 
sector serveis. 

La ciutat de Palma és una de les principals destinacions turístiques de la 
Mediterrania. Es tracta d'una destinació turística madura, amb un tipus de turisme 
massiu, marcadament estacional i molt centrat en I'oferta de sol i plalja. 

En els últims anys, fruit de la conjuntura internacional i d'una possible perdua de 
competitivitat enfront d'altres destinacions, Palma ha estat una destinació turística 
en la qual s'estan notant els primers símptomes d'estancament. Aixó queda 
confirmat analitzant les series históriques seleccionades. 

A continuació es mostren les xifres de turistes que van arribar durant el període 
2006-2009 a Mallorca, tant per via marítima com per via aeria. S'aporten les dades 
totals de I'illa de Mallorca, ja que pel municipi de Palma no existe ix la possibilitat 
d'obtenir dades desagregades, tenint en compte, a més, que gairebé tota I'entrada 
de turistes es realitza a través del port i I'aeroport situat al municipi de Palma, 
encara que la seva gestió no correspon a l'Ajuntament. 

De les dades podem extreure una serie de conclusions. La primera i més evident, 
que el metode predominant d'entrada de turistes és per via area, ja que I'entrada 
per via marítima en el millor deis casos (any 2008) escassament representa el 
2,5%. També podem observar que la penetració per via marítima de turistes és 
basicament de caracter nacional. 

Una vegada coneguda el sistema d'entrada deis turistes es fa necessari analitzar 
quin tipus de turista ens visita. Un primer punt important és la seva c1assificació 
segons I'edat. L'edat majoritaria esta compresa entre els 25 i 44 anys, els quals 
representen gairebé el 40% del nostre turisme. Cal destacar la baixa representació 
de turistes amb més de 64 anys. 

Classificació pel tipus d'allotjament utilitzat i pel número de places. L'any 2009 es 
van comptabilitzar un total de 229 establiments d'allotjament turístic i un total de 
43.202 places. La tipologia de I'establiment turístic que predomina és I'hotel amb un 
total de 31.740 places, seguit d'hotel apartament amb un total de 4.407 places, i en 
tercer lIoc figura els apartaments amb un total de 2.228 places. 

Un segon grup amb número de places d'allotjament turístic és la tipologia d'hotel 
residencia amb un total de 1.835 places, seguit d'hostal residencia amb un total de 
1.203 places i hostals, amb 708 places. 

En I'últim grup tenim els establiments d'allotjament turístic amb un menor número 
de places, que són la casa d'hostes, amb 228 places, hotel rural, amb 25 places, 
fonda, amb 12 places i turisme d'interior, amb 11 places. 

A nivell insular hi ha 136 agroturismes, peró cap d'ells pertany al municipi de Palma 
de Mallorca. Succeeix el mateix amb els campings, que només existeix un a Muro. 
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d'aquests establiments estan situats al municipi de Palma de Mallorca. 

Ocupació hotelera a Palma. Tal com es pot veure al gratic següent, I'any 2009 
durant els mesos d'estiu I'ocupació hotelera va arribar fins al 95% mentre que als 
mesos d'hivern va baixar fins al 15-20%. 

100 +1-----------------------------

80 I • _ L • • • I 

60 l. • • • LII I • Platja de Palma, s'Arenal 

120 ,----------------------------

• CiutatJardí, Can Pas till a40 

• Palma centre 
20 

Cala Major, Sa nt Agustí 

o 
o o o o o o <!>2 >- ~ ~ ~ 

<!> 0 t: .D ~ :::; ~ ..a ..a ..a .Dro 
e ro :::; O :::;~ 
w .D ~ O[J E E E 

<!> ~ <l! u <l! <!>«u.. 'C;O ><!J 
Vl 

O 6z 

Grafiea 09: Oeupaeió hotelera 

Font: Ajuntament de Palma 


Si tenim en compta I'origen del turista, la taxa d'ocupació hotelera mensual, els 
resultats, amb variacions segons I'época, mantenen espanyols i alemanys com a 
clients fonamentals deis hotels de la zona de Palma. 

A la zona de Ponent, predomina el turisme d'origen britanic en temporada estival, 
cap a principi i final de la temporada turística el turisme alemany iguala al britanic i 
la temporada hivernal és el turisme espanyol el fonamental, mantenint molta 
importancia el britanic. 

En analitzar el principal motiu del viatge, els turistes poden escollir la nostra 
comunitat per les següents variables: en termes generals, el 92,1% deis turistes 
que ens visiten ho fan per oci i vacances, li segueixen uns altres, encara que 
aquests són de menor importancia: treball i negoci suposa el 4,2%, estudis suposa 
el 0,3%, salut i família suposa el 2,3% i altres motius suposa 1'1 ,3% 

Conclusió 

Per tant ara estam en condicions d'afirmar que el turista típic de Palma és d'origen 
espanyol, britanic i alemany, que pernocta en hotels i que la seva estada és de 10 
dies i el seu motiu principal de vacances és I'oci i vacances. 

El Consorci de la Platja de Palma va ser aprovat dins el marc del Pla Integral de 
Qualitat del Turisme Espanyol (PICTE) i associat a I'esforº de millora i adaptació 

Pago93 de 118 

.1 



r 

l~ 


I ~ 


L 

l_ : 

~ : 


II 

[1 

1 1 
, 1 

I \ , 

l', 

,1 

: 1 

1 
~ 

r-~;-o, r , T pe! Consell ("le G u ;;-(: · 

1;Ú;b"~~;m, en sessió del d' . " ' .,",, 

Palma, 1Usn. 1013\leasecretaria dele~ada, ;ff:~~\ 
(} ' : ~ ;.,~_ , - I

Y~ls s~i;~ii:~n intent de promoure la Platja de Palnfa §1i¡¡;r¡¡W~ftnació integral, 
-- Impulsant projectes que tenen un important efecte de demostració, d'imitació i 

prestigi. En definitiva es tracta d'un projecte destinat a millorar la qualitat de vida de 
turistes i residents que visiten la Platja de Palma. El projecte sorgeix de la 
necessitat de transformació d'aquest indret com a destinació turística de la 
Mediterrania. 

Al declivi económic li hem d'afegir el declivi urbanístic provocat per una important 
sobreexplotació deis recursos, la manca d'espais lliures i d'aparcaments, un model 
de mobilitat inadequat i I'existencia d'unes infraestructures velles i en mal 
funcionament. L'oferta comercial segueix un procés paraHel peró aguditzat per 
I'excés de locals de negoci a la zona i per la deterioració de les seves instaHacions 

Per recuperar la competitivitat de la Platja de Palma s'han d'implementar 
estrategies d'ambit local que han d'orientar el canvi del model actual de producció i 
consum de sól, energia, edificació, els patrons de mobilitat i transport urba, i la 
reducció de la carrega ambiental i climatica, local i global, 

El Consorci Urbanístic de la Platja de Palma és I'encarregat de gestionar la 
coHaboració económica, tecnica i administrativa de les cinc administracions que ho 
integren -Govern d'Espanya, Comunitat Autónoma de les lIIes Balears, Consell 
Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma i Ajuntament de Llucmajor- amb I'objectiu 
de portar a terme el conjunt d'actuacions necessaries que s'ajustin a un model de 
desenvolupament sostenible, que suposi la consecució d'un sistema urba d'elevada 
eficiencia pel que fa als cicles deis materials, I'aigua i I'energia. 

09.4. El sector serveis i la restauració 

Palma constitueix el major centre a nivell de serveis de I'illa. És un municipi turístic 
el que repercuteix en una elevada presencia d'empreses relacionades amb el 
sector de la restauració, tant per cobrir la demanda de la població existent, com 
deis turistes que venen en epoca estival. 

En el municipi de Palma es comptabilitzaven en el 2007 un total de 3.307 lIicencies 
de bars i restaurants. 

09.5. El sector comercial i I'activitat económica 

En el sector serveis de Palma ocupa un lIoc destacat la distribució comercial. El de 
l' Olivar és el principal mercat. Altres mercats permanents són Santa Catalina, Pere 
Garau, Llevant i Camp Redó. 

Per a I'entrada i sortida de productes elaborats o venuts a la ciutat i la seva area 
d'influencia es compta amb el port i I'aeroport de Son Sant Joan, que canalitzen el 
flux del comere; exterior, amb una amplia zona logística per facilitar el trafic de 
mercaderies. La via marítima és la principal via d'unió mercantil entre les iIIes i la 
resta d'Espanya, 

En el terme municipal hi ha una serie de polígons industrials on les naus estan 
ocupades basicament per magatzems de distribució local o regional. A la ciutat i la 

La Junta de Qovt::rtl 
de Palma on se .~s ió 

. ,~ de dia 11 SEr. 2013 
AJuntament + de !P;a¡~m5tdc s'eleviP 

PIa e. \% 'o ~ Ba\e'O' 

¡ 
en 

Directrius bilsiques. Setembre 2013 

1 

1 



l 

-~~---~_ ...---~~-é,~" .~-;~:~;: \ 
n,""T p"l "on51'· iI ~' :"." - \ 	 L J d G ~-

Ye íl1 
d'Urhmbm? en seSS10 . I . d PI " (§C::- \~ JO/l. ~ 
Ai:'fu VP. _,"L.-: . de' da Ó'3:'iuí. 1\ 	 a unta (e oveffl o' 

" \ e _a ma en 	sesslO :J ~' ,0.1"> ''''o-''() 
~~'1 r\(\A.~ 	 c.; !! "t3' ;S.f1 I\) n> 

TI 1 ,)tl. l.u \.) 	 .:J;'9 .- -' CI -;l. .. aLma, 1Q ~ \ .1J:;., de 	dia 1 I. .~~; 61'0 ~ .., 
da delerrada. H,:~\cQ0. \ 	 ' lPaluma ' ' Ji w,Aiuntament ~Ih de-	 \:t ':}, < i~

Laseereta-- ~ ~o " . '" • 'J W 1 
~ 4,:/ ¡' i \ 	 acora n q .;:./~ .:'/ 
-- • .) 	 - r , '" 'l. ~- \,t",> I 	 a PIe. "s~VLa

...-"".::.------_~va_ar..ea.~~tFépoiitana hi ha diversos centres qgN1@'§@~-tM,rentramat urba deis 
r - -  seus barris hi ha almenys un mercat municipal de prove'iment de productes 

peribles, també hi ha diversos supermercats de tipus mitja, i petits comer,c9s, com 
ultramarins i tendes de queviures. 	 Aprovat pe1 Ple de l'A¡untament e t'It ~ 

r.. 
L . 

l ' 
t 

[. 

l ) 

[ ~ 


~ d'" ¿$' * '(\>
O:__ ln_~~~a .t! 9} 

Comercio Minorista de ella 

6.000 	 t<L;:st\l.;t<,~JANII'Id~ ...~ 

5.000 	+-~----:;--l 

020064.000 	-1- - ---'-"--- --1 

2007 
3.000 -1- ----- - 1 

02008 
2.000 02009 

1.000 

O l' IPI " , ' IfI "¡C'!!I",' I!II 
c o en c >. 

<O o c en en (/) (/) en >. o If) 
-o o -o 	 C1) C1).~ ro o o Ol c-o e -8~(/).m(/) X (/)~·ti C1) c 'O ·ti '0'0 o _o ·ti<O 'O c 
<O <O ~ ca o c C1) rnQ)~~o e 'E _e . u~ 
e E .Q e J!! en N I en >. <O U 	 c ~c C1)- C1) c ~ <O ~ ~~ S-g (5.Qo .~C1) C1) C1) o:: C1) o (9 E C1)E~.ou C1) C1)

0'0 > rl 	 eX E-a.EQ¡ o EE ~ E .~ .~ ro 	 C1) o
C1) 	 .~ Q¡«li«E~ <O ro 	 E ua. 	 a. o 
~ 

Z 
o 	 Io 	 u

(f) 

" , ' '' '',' (!I '',''II I',''pt l', " " "," 11 ", 

Grafica 10: Aclivilals minorisles per seclors 
Fonl: Ajunlamenl de Palma 

[: Com es pot apreciar hi ha un petit descens de I'activitat del 2009 respecte als anys 
2008 i 2007, tornant-se a recuperar les xifres de 2006. 
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Grafica 11 : Aclivilals majorisles per seclors 
Font: Ajunlamenl de Palma 
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El comer9 majorista va disminuint a partir del 2008 a causa de la conjuntura 
económica, tornant-se a nivells del 2006, no obstant aix6 es manté més estable 
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L ---¡Ir--"E I"acliVitatecoriÓmica una primera variable és la quota de mercat que expressa1 ;:n
la capacitat de consum comparativa referida a 1'1 de gener, que resulta de la 
mitjana de 6 variables: població, número de telefons, automóbils, camions, oficines 
bancaries i activitats comercials minoristes. Aquests índexs expressen la[. 

l' 
participació (en tant per 100.000) que correspon a cada territori sobre una base 
nacional de 100.000 unitats. Així, és clau el volum de població, ja que els rnunicipis 
amb un major número d'habitants tenen major participació en la quota de mercat. 

Una segona variable és I'índex d'activitat económica, que és un índex comparatiu 
del conjunt de I'activitat económica. Obtingut a partir de I'impost d'activitats 
económiques i professionals (IAE), el seu valor indica la participació de I'activitatr . 
económica en tant per 100.000 d'un territori (el municipi de Palma de Ma"orca en 
aquest cas) sobre una base nacional de 100.000 unitats. Esta, en general, 
correlacionat amb la quota de mercat. És a dir, sol existir bastant correlació entre la[: 
capacitat de compra i els impostos corresponents a les activitats económiques 
empresarials i professionals.

l, L'index de quota de mercat s'ha anat reduint des de 1997 fins al 2007, on s'ha 
iniciat una "eu recuperació, cosa que no ha ocorregut en el global de les IlIes 

r ' Balears.
l, 

Tant a nivell balear com del propi municipi de Palma de Ma"orca, I'índex d'activitat 
r 1 económica ha anat creixent durant els anys 2006 i 2007, tornant a nive"s inferiors 

de 2005 I'any 2008. Per sectors cal destacar que I'únic que ha experimentat un 
1 ¡ augment és el sector de bars i restaurants. 

09.6. El sector residencial. Estudi de I'habitatge 
I } 

L'analisi compren el període entre 31/12/2001 i 31/12/2010. En ell es plantegen una 
serie d'estimacions i calculs a I'efecte d'arribar a una possible conclusió relativa a 

) I'estat del parc d'habitatges, la seva evolució en aquest període, el coneixement de 
la seva composició, la determinació de I'habitatge principal i no principal i la 
concentració de la primera residencia. 

Les dades recercades s'han referenciat d'acord amb la divisió territorial 
corresponent a les 88 zones estadistiques del terme municipal de Palma. 

El contingut d'aquest apartat s'ha basat en el del document "ESTUDI SOBRE 
L'OFERTA DE L'HABITATGE a PALMA", encarregat per la Regidoria d'Habitatge 
de l'Area d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de Palma el gener de 2011 amb 
la finalitat basica, entre altres aspectes, de coneixer el parc d'habitatges existents 
en el municipi de Palma, per poder determinar I'oferta de I'habitatge considerat no 
principal (segones residencies i habitatges buits) per a cada zona estadística a 
data 31/12/2010. 
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Estimació del número d'habitatges a 2011 i la seva evolució 2001-2011 


Es pren com a base d'informació el Gens de població i habitatge del 2001. 


Habitatges totals a data 31/12/2001 segons Gens de I'INE 2001 = 157,446 
habitatges. 

Per considerar el total d'habitatges, es parteix de les dades ja definides al Gens 
2001 a les quals s'afegiran les dades que proporciona la base de dades cadastral 
per al període 01/01/2002-31/12/2010). 

De I'estudi de les dades cadastrals es deriva que en el període entre 2002-2010 es 
van construir 21.876 habitatges en zones urbanes i 176 en zones rústiques, la qual 
cosa suma un total de 22.052 habitatges 

Tenint en compte que en el Gens de 2001 ja constaven 157,446 habitatges es pot 
dir que la xifra total arribaria a: 

Habitatges Gens de I'INE 2001 + cadastre (01/01/2002-31/12/2010) = 179,498 
habitatges. 

Els increments d'habitatges en aquest interval de temps (urbans, rústics 
parcel ' lacions) és de 22.052 habitatges que representa un 14% sobre el total. 
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Habitatge principal i habitatge no principal a data 2011 . 

L'estimació de I'habitatge no principal requereix la presa en 
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Ocupació mitjana deis habitatges =Número habitants/Número habitatges principals 

a) Quant a I'ocupació mitjana: 

L'ocupació mitjana deis habitatges és la mitjana del número de persones que 
ocupen cada habitatge principal. A I'efecte d'aquest estudi, I'indicador de I'ocupació 
mitjana de referencia per al municipi de Palma que s'ha considerat és I'indicador 
dellBESTAT de 2,67 habitants/habitatge. 

b) Quant al número d'habitants: 

Com a número d'habitants es pren la xifra assenyalada pel Padró definitiu a data 1 
de gener de 2011 que és la de 405.318 habitants. 

Del total de la població s'hauria de descomptar la que viu en allotjaments i en 
residencies coHectives per detectar els que efectivament viuen en habitatges 
principals. Fet l'ané3lisi de les residencies col'lectives més significatives, es 
determina la quantitat de 1.118 persones. 

Per tant, 405.318 habitants -1.118 en residencies col 'lectives = 404.200 habitants 
vinculats a habitatges principals 

c) Calcul del número total d'habitatges principals no principals referit a data 
31/12/2010: 

Número d'habitants/ocupació mitjana = 404.200/2,67= 151.386 habitatges 
principals; 

Habitatges totals - Habitatges principals = 179.498 -151.386 = 28.112 habitatges 
no principals (buides i de segona residencia) el que representa el 15,66%. 

(A data 31/12/2001, segons el Cens d'Habitatges de I'INE 2001 el total d'habitatges 
era de 157.446, deis quals hi havia 119.892 principals (76,15%) i 37.554 habitatges 
no principals (23,85%).) 

Evolució del número d'habitatges principals i habitatges no principals a data 2001 
2011 . 

Si es comparen les dades d'habitatges no principals de 2010 amb les de 2001 es 
pot observar que hi ha una tendencia a la baixa quant al número d'habitatges no 
principals. Un 34,33% menys al 2010 respecte del 2001. 

Hi ha dos factors que provoquen efectes contraris en I'ocupació d'habitatges, d'una 
banda la disminució de I'ocupació mitjana i per una altra el descens de la població. 

Distribució territorial deis habitatges principals i no principals 

Estudiant la distribució d'habitatges principals i no principals per zones es pot veure 
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Quant a la distribució general respecte al percent~t~eSa.R~~s no principals 
sobre els habitatges totals de cada zona, s'observa que els habitatges no principals 
predominen sobretot a la fac;ana marítima i a alguns barris de I'exterior de la via de 
cintura peró adossats a ella. 

En el cas deis habitatges no principals sobre el total deis habitatges principals del 
municipi, la distribució és més heterogénia, peró els percentatges més alts es 
donen prop de la costa, a alguns barris de la part exterior de la via de cintura peró 
adossats a ella i a alguns barris del centre. 

índex de principalitat segons evolució de les dades d'habitatges principals entre 
31/12/2001 i 31/12/2010 en el municipi de Palma 

Per conéixer com ha canviat la proporció deis habitatges principals sobre els 
habitatges totals es pot calcular I'índex de principalitat d'acord amb la següent 
relació: 

índex de principalitat =Número d'habitatges principals/Número d'habitatges totals. 

Els índexs de principalitat han augmentat fins i tot malgrat I'increment del número 
d'habitatges. Aquest augment és conseqüéncia sobretot de la reconversió de 
segones residéncies i pisos buits en primeres residéncies que té lIoc per increment 
de la demanda d'habitatge ocasionat per I'augment de la població, sobretot 
estrangera, fins a 2009 i per la baixada de I'índex d'ocupació mitjana. També per la 
venda i ocupació d'habitatges a algunes zones exteriors a la via de cintura on hi ha 
hagut molta construcció en els últims anys i per I'ocupació d'habitatges disponibles 
a un preu assequible a algunes zones de lIevant de I'interior de la via de cintura. 

S'ha de destacar I'aparició de noves arees amb un índex de principalitat baix 
situad es més enlla de la via de cintura afectades pel gran boom de la construcció 
sofert en I'última década i amb dificultats per vendre aquests habitatges. 

Demanda real d'habitatges protegits 

La Conselleria d'Habitatge i Obres públiques, va elaborar una enquesta, el marc; de 
2009, amb la finalitat de conéixer la demanda real d'habitatges protegits, entre 
altres nuclis, al municipi de Palma. 

La previsió de la Conselleria era la construcció d'un conjunt d'habitatges protegits, 
I'accés als quals es faria mitjanc;ant preus fixats i amb quotes mensuals maximes 
de 600 € en el cas de constitució d'hipoteca i 300 € en el cas de lIoguer. L'elecció 
de la formula de lIoguer aniria vinculada a més a una possible opció de compra. 

La mostra total efectiva, seguint un qüestionari préviament definit i miijanc;ant 
entrevista personal o telefónica, va ser de 400 persones al terme municipal de 
Palma, segons quotes creuades d'edat i sexe. Aixó, d'acord amb els criteris 
estadístics volguts, amb un índex de confianc;a del 95,5%, donava un marge maxim 
d'error del ±3,5% pel conjunt de la mostra i del ±5% per al municipi. 
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La possibiliteu d'accedir a un habitatge de protecció pública és gairebé sempre ben 
acceptada, sigui el que sigui el nivel! de renda, la situació laboral, I'edat o el régim 
actual d'habitatge que tenen els entrevistats. 

- Opció de compra i opció de IIoguer 

Les dues opcions de compra amb hipoteca de 600 € mensuals o de l!oguer amb 
opció de compra per 300 €, obtenen percentatges d'acceptació molt semblants, 
amb una lIeugera preponderancia de I'opció del IIoguer. 

09.7. Els mitjans de financiació municipal. Evolució del pressupost municipal 
d'ingressos. 

EIs mitjans de finangament municipal sobre el pressupost propi el constitueixen els 
impostos directes sobre el capital i les activitats económiques i els impostos 
indirectes, així com les taxes, entre les quals s'inclouen les de \licéncies, ocupa ció 
de via pública, contribucions especials, entre d'altres. Els ingressos patrimonials 
deguts a interessos de comptes així corn I'alienació d'inversions reals formen part 
també deis mitjans de finangament de I'ajuntament. 

D'acord amb les dades obtingudes de la Regidoria d'Hisenda, s'ha obtingut 
I'evolució deis pressupostos propis de I'ajuntament deis últims anys i I'evolució del 
qual s'expressa en el següent grafic . 

Evolución presupuesto Ingresos, 
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Els objectius prioritaris d'aquest estudi de mobilitat són determinar quines mesures 
haura d'adoptar el Pla general d'ordenació urbana per satisfer les demandes 
d'espai que es desprenguin de I'estudi de mobilitat sostenible elaborat pel 
departament de mobilitat d'aquest Ajuntament i recollir les mesures que puguin 
estimar oportunes per aconseguir els objectius proposats per aquest pla de 
mobilitat així com les necessitats manifestades en la planificació ferroviaria, així 
com s'han de tenir en compte els plans directors de transport i carreteres elaborats 
pel Consell de Mallorca i el Govern de les IIles Balears i les seves reserves de 
viaris i espai proposades. 

Tot aixo seguint els objectius marcats per la Comissió Europea en relació a la 
mobilitat en el pla d'acció de mobilitat urbana, de 8 de gener de 2010, que 
desenvolupa una reglamentació basada en les conclusions que es desprenen en el 
llibre verd de la mobilitat de 2007, que cerca "crear una nova cultura de la mobilitat 
urbana proposant un esfore; comú que permetra fomentar la recerca de solucions 
innovadores i ambicioses en materia de transport urba amb vista a unes ciutats 
menys contaminants i en les quals la circulació sigui més flu'ida" 

1 0.1. Grau de compliment del Pla general del 98 

En el Pla general d'ordenació urbana de 1998, ja es marcaven una serie de 
mesures que es desprenien deis plans de mobilitat municipals, pla director de 
carreteres i planificació ferroviaria. S'analitza en aquest document de situació 
actual el seu grau de compliment. 

Quant a les pro postes de vials per al transport privat, s'intenta quantificar el grau de 
compliment utilitzant diversos parametres, amb el que s'obté un compliment del 
50% aproximadament. 

Parametre Total Realitzat No realitzat % compliment 
costeconómic (milions€) 48,46 29,44 19,02 60,75% 
númerotrams 101 50 51,00 49,50% 
longitud (Km) , 74,09 38,86 35,23 52,45% 

L'analisi de compliment de les propostes d'infraestructures viaries reflecteix que 
s'han dut a terme amb exit la majoria d'elles, excepte la unificació de les dues línies 
ferroviaries al seu pas pel nucli urbá 

Es té en compte el pla director d'aparcaments realitzat per l'Ajuntament, que pretén 
conjuminar la política d'aparcaments en superfície amb la regulació en ORA i els 
aparcaments subterranis. Es cerca: 

Facilitar I'aparcament als residents. 

Millorar la accessibilitat al centre i a I'eixample, zona en la que se concentra 

la majoria del comere; detallista. 

Reducció de la intensitat de circulació, disminuint la circulació en recerca 

d'aparcament. 
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D'aquest pla van sorgir una serie de propostes d'aparcaments que s'han realitzat 
durant aquests anys. Es va crear una empresa municipal d'aparcaments (SMAP), 
destinada a dur a terme aquesta labor de projecte, execució i gestió de nous 
aparcaments. 

S'han vingut revaluant les necessitats detectades, a mesura que es creaven 
aquests aparcaments i s'ampliava la superfície d'estacionament controlat a la 
ciutat. 

Amb aquesta contínua revaluació, es decideix posposar la realització d'algun deis 
aparcaments previstos. 

La proposta de carril de bicicletes del Pla general del 98, es basa en la creació de 
carrils per a ciclistes en les principals arteries de comunicació. 

nO ",,,,11 bici estado ejecución 

1 Carril en el recorrido de avenidas, realizado 

2 Carril en carretera de Esporles que parte desde avenidas a lo largo del corredor verde de la Riera . realizado hasta poligono cami deis reis 

3 Carril en carretera de Valldemossa realIZado 

4 Carril desde plaza de España por calle Jacinto Verdaguer, junto al parque de las estaciones realIZado 

5 Carril por antigua carretera de Llucmajor hasta son Femol. no realizado 
Carril desde plaza Mlquel Dol¡ paS<lndO por la zona verde de Gerrnans Escala bajando hasta la zona 

6 de servicios de levante. la nueva salida del molinar acabando en el carril bici de la linea de costa . realIZado desde la Intersección 56 a la 41 
7 Carril eXistente a lo largo de toda la linea del litoral eXistente 

10.2. La planificació de mobilitat aplicada per les distintes administracions 

La planificació municipal cerca promoure el transport sostenible incentivant el 
transport públic i els despla~aments no motoritzats. Per a aixo s'han pres diverses 
mesures al lIarg deis últims anys. 

S'esta preparant un pla de mobilitat sostenible, seguint el projecte civitas, segons 
les premisses del pla d'acció de mobilitat europeu, que es tindra present en el 
moment que s'aprovi, en propers estats de la tramitació del pla. 

La planificació del Govern de les lIIes Balears, mitjan¡;ant el Pla director 
sectorial de transports de les IIles Balears, de 28 d'abril de 2006, analitza la situació 
que es vivia en aquest moment del transport ferroviari i d'autobusos i adopta 
determinacions que pretenen unificar el transport públic a les iIIes amb la finalitat 
de facilitar i incentivar el seu ús, unificant, principalment, la xarxa de transport 
públic per carretera i proposant completar la xarxa ferroviaria mitjan¡;ant la seva 
extensió i la creació d'un sistema trarnviari a Palma. 

Els seus objectius cerquen assegurar el dret a la mobilitat de tota la població, 
sobretot a les persones de mobilitat redu'ida i a les captives del transport públic. 

La planificació del Consell de Mallorca passa pel manteniment i millora de les 
vies de comunicació supramunicipals que uneixen Palma amb la resta de municipis 
i en la millora de la capacitat de la via de gran capacitat (Ma-20) que circumval·la la 
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!~' ._~	 S'hauran d~ ";~c;íljir les obres previstes en el Pla director sectorial de carreteres de 

2009 en la revisió del PGOU. 

La planificació europea. La Iniciativa CIVITAS ("Ciutat-Vitalitat-Sostenibilitat", o 
"un transport més net i millor a les ciutats") va ser lIan9ada en 2002. El seu objectiu 
fonamental és recolzar a les ciutats a adoptar mesures ambicioses i polítiques de 
transport cap a la mobilitat urbana sostenible. L'objectiu de CIVIT AS és aconseguir 
un canvi significatiu en la distribució modal cap al transport sostenible, objectiu 
aconseguit mitjan9ant el foment tant de la tecnologia innovadora. 

La ciutat de Palma de Mallorca, s'ha unit I'any 2012 a aquesta iniciativa i esta 
preparant en aquest moment un pla de mobilitat sostenible. 

10.3. Propostes i necessitats deis plans de mobilitat 

01 . Propostes i necessitats del pla de mobilitat de Palma 

Tenint en compte que I'espai destinat a infraestructura és gairebé impossible 
d'ampliar-se en el s61 urba consolidat, I'objectiu sera per tant, reduir en la mesura 
del possible el trafic urba mitjan9ant el transvasament modal de vehicle privat a 
transport públic o no motoritzat, buscant un sistema sostenible de mobilitat. 

OBJECTIU 2020 

Transvasament modal 
de 56.000 veh.ldia 

PUSH 

PULL 

Pla de mobilitat de Palma 2009 Polítiques d'actuació per aconseguir un model de mobilitat més sostenible 

La circulació en vehicle privat 

Es proposen una serie d'actuacions puntuals encaminades a la millora de la xarxa 
existent, destinada a la circulació interior de la ciutat, buscant ,ITJillorar pun 
conflictius d'aquesta xarxa interior. Aprovat pe1 Pl~ de lA~n~m~n ~e,n
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e n ses \ io 

de día ~ 6 SET. 2013 '2:

• 	 Origen: Aparcaments de 
residents 

• 	 Itinerari: Aparcaments de 
dissuasió 

• 	 Destinació: Ampliació de 
I'ORA (15.000 vehicles a 

l'Eixample interior) 


• 	 Destinació: polítiques de 
restricció de tn3nsit i 
aparcament i de coordinació 
tarifaria i funcional. 

• 	 Bicicleta Pública 
• 	 Eixos Cívics/carrils bici 
• 	 Ampliació Xarxa Autobusos 
• 	 Tramvia 
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retencions localitzades en els centres d'atracció de trafic, com hospitals, sistemes 
generals, col·legis. 

Aparcament 

Com es detalla en el següent quadre, se segueixen les premisses de la mobilitat 
sostenible millorant la ciutat per al vianant. 

Per aixo, es cerca incrementar els aparcaments per a residents que retornin 

el carrer al vianant (eixos cívics). 

Afavorir la intermodalitat entre diferents mitjans de transport públic. 

Afavorir la intermodalitat entre vehicle privat i transport públic, mitjan~ant la 

promoció d'aparcaments dissuasoris. 

S'encareix I'opció d'aparcament en el centre potenciant el transvasament 

modal. 


Mobilitat per als vianants 

Com s'indica en els plans de mobilitat i plans urbanístics, l'Ajuntament de Palma ha 
previst unes actuacions de rnillora de la mobilitat per als vianants. S'ha plantejat la 
creació de 7 eixos cívics que permetin la connexió de diferents barris del eixample 
amb Avingudes i el centre de la ciutat. 

Els eixos cívics programats per l'Ajuntament són: 
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Trarnvia 

Es contempla en aquest Pla la proposta tramviaria plantejada pel Govern, per a la 
mil/ora i sostenibilitat del transport públic a la capital, que unit a la millora 
supramunicipal, reduiria I'ús del vehicle privat. 

La primera línia tramviaria partia del centre de la ciutat, recorrent les avingudes, 
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._ _ .....~ J2.ª-s.s.ayaaL':, 'OiJ"nar, ColI d'en Rebassa i Can Pastilla, finalitzant el seu recorregut en 
I'aeroport 

Aquesta linia promou el transport públic com a transport turístic, ja que enllaya 
I'aeroport amb I'estació intermodal de la qual parteix la resta del transport públic 
intermunicipal . 

02. Reserves viaries en el municipi del pla director sectorial de carreteres 

El pla director de carreteres marca un programa d'actuació a desenvolupar en dues 
fases, un primer període entre els anys 2009 i 2016 i un segon període que es 
marca entre 2016 i 2024. 

Atenent a la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autónoma 
de les IIles Balears, aquestes propostes es veuran reflectides en el planejament 
urbanístic com a reserves viaries. 

03. Reserves necessaries pel planejament ferroviari 

Un deis transports més sostenible i primordial per al transport públic és el transport 
ferroviario 

Per aix6, des del Pla director sectorial de transport del Govern de les IIles Balears 
es promou I'ús del transport ferroviari mitjan«ant I'ampliació de la seva 
infraestructura. 

Durant aquests últims anys s'ha ampliat la linia inicial de Palma a Inca, recuperant 
part deis antics recorreguts ferroviaris i ampliant el seu recorregut fins a Sa Pobla i 
Manacor. 

A causa de I'obligatorietat imposada pel reglament en materia de suspensió de 
passos al mateix nivell, esta pendent la creació de dos passos a diferent nivel! en el 
municipi de Palma, a Can Foradí i Ca na Dol9a. 

S'estudia la creació de nous baixadors en el recorregut del ferrocarril en I'entorn 
urba, per donar servei a la demanda de població creixent. 

S'hauran d'adequar les línies de protecció de la línia ferria a la nova legislació 
apareguda. 

Tramvia 

D'altra banda, s'ha desenvolupat i projectat la creació d'un sistema tramviari a la 
capital. 

Aquest sistema tramviari es projectaria mitjan9ant una primera línia que uniria 
Palma (estació intermodal) amb I'aeroport. 

Aquest projecte es desenvoluparia a partir d'aquesta primera línia de tramvia i es 
completaria amb altres trams que circumvaHassin la capital i s'estenguessin fins al 
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ta-situaticr-e'conomica actual, unida a I'elevat pressupost de construcció d'aquesta 
nova infraestructura tramviaria, ha fet que s'aparqui el desenvolupament d'aquest 
projecte. 

O'altra banda la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari , referent a la 
seguretat en la circulació i el Oecret 9/2011 , d'11 de febrer, de principis generals 
sobre modes d'explotació del transport ferroviari, tramviari i combinat, defineixen 
les diferents maneres de transport ferroviari i, defineixen com a mode combinat de 
transport ferroviari la linia férria de Palma a Sóller, marcant el tram inicial de Palma 
a I'estació de Son Sardina com a tramvia. 

Aixo su posa la possibilitat d'integrar urbanísticament la Ifnia férria del tren de Sóller, 
al seu pas per la capital, podent realitzar encreuaments al mateix nivell i permetent 
replantejar les vi es de comunicació en els nous desenvolupaments urbans i el sol 
urba pel qual discorri la línia férria . 

10.4. Conclusió. Descripció deis treballs a realitzar en materia de mobilitat per 
la revisió del Pla general d'ordenació 

01 . Nous desenvolupaments urbans 

El Pla general de Palma marcara uns nous desenvolupaments urbans que 
generaran un transit intern i haura d'estudiar-se la manera adequada de la seva 
articulació amb la trama urbana existent. 

Les dimensions i parametres de les vies internes a desenvolupar en els nous 
desenvolupaments urbans van ser definides adequadament en el Pla general 
anterior de 1998. En aquesta revisió s'hauran d'actualitzar aquestes seccions a les 
noves normatives aprovades fins avui (com ara accessibilitat). 

02. Vies de comunicació supramunicipals 

S'hauran de tenir en compte les reserves presentades en el pose, tant per a 
enlla<;os, com per noves carreteres i la seva ampliació. 

03. Vies de comunicació municipals 

En primer lIoc, haurem de recollir en la revisió del Pla general d'ordenació urbana 
totes les vies de comunicació municipals no realitzades i ja previstes en el PGOU 
de 1998, sempre que es demostri la seva necessitat i utilitat. 

O'altra banda, s'hauran de tenir en compte alguns projectes de millora viaria, com 
per exemple I'obra del bulevard, amb la qual es cerca calmar el trafic del passeig 
marítim des de I'enlla<; amb la via de cintura fins a la catedral, mantenint la secció 
de bulevard de la resta del passeig marítim, augmentant els encreuaments per als 
vianants i millorant la connexió del molinar a la trama urbana. 
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La secretaria delega~a, :¿ )< '; \ 
acordatq I ~ ~~: ~/ a Pie. ~--Aparcam 'Qt~¿/ 

,1 --_.--_.- La SecretarIa 
Vista la deficiencia estructural quant a aparcaments residencials privats detectada, l : 
s'hauran d'estudiar les mesures a adoptar per esmenar-ho. 

Unes possibles mesures serien: 1: 

l' 

- Permetre I'aparcament en les iIIetes tancades. 

- Augmentar el número de places d'aparcament obligat6ries de les noves 

edificacions. 

l D'altra banda, quant als aparcaments públics, s'hauran de tenir en compte els 
projectes previstos per I'SMAP. 

, , 
I 

, J 

APARCAMENTS EN ESTUDI 
Génova 150 pl aces 
Pl aga de Toros 1000 places 
Playa Barcelona 400 places 
Escala oficial de idiomes 450 places 
Plaga del progrés 400 places 

Font: SMAP. 2008 
1 

Cal tenir en compte que els aparcaments subterranis, en general, no requereixen 
requalificació de s61, mentre que els aparcaments en superfície si necessiten una 
reserva previa en el PGOU. 

05. Vianants i ciclistes 

Es cerca completar els recorreguts ciclistes. S'actualitzaran les prevlslons 
recollides en el PGOU anterior i es pretén fomentar I'ús del transport no motoritzat 
cercant aconseguir una mobilitat sostenible en el municipi. 

06. Transport públic. EMT 

Des del planejament general no sembla necessari realitzar cap reserva d'espai per 
a aquest concepte. 

Es tindra en compte qualsevol necessitat que es manifesti per part de I'EMT tenint
se en compte en la revisió. ' 

07. Transport ferroviari 

S'haura d'adaptar el PGOU a la nova legislació apareguda referent al transport 
ferroviari. 

Les arees de protecció de la línies ferries s'hauran d'adaptar a les distancies 
marcades per la nova legislació. 
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L____.~ --n.i . Introducci6 i metodologia 


Amb aquest estudi es pretén obtenir un coneixement precís de la capacitat del sol 
vacant per als usos residencial, turístic i industrial-serveis del terme municipal de 
Palma de Mallorca. 

D'aquesta manera s'obtenen les dades sobre la capacitat en el s61 vacant, en 
superfície, en edificació i en número d'habitatges o places turístiques, segons la 
tipologia de s61 definida en el Pla general, amb I'objectiu de quantificar I'oferta de 
cada ús en la revisió del planejament municipal així com per justificar i dimensionar 
un creixement justificat, proporcionat i sostenible del territori. 

L'estudi determina la Capacitat vacant (Cv) per a cada ús i tipologia determinat, és 
a dir, la capacitat vacant es pot expressar en metres quadrats de superfície de sol 
net per al cas d'habitatge plurifamiliar, d'edificabilitat, és a dir en metres quadrats 
de superfície constru'ida o bé en número d'habitatges o places turístiques. 

Es determinara també el Percentatge de 561 vacant respecte al total del mateix ús 
en el municipi, sent la resta la Capacitat d'esgotament del 561, establerta com la 
relació entre el s61 consumit en metres quadrats de superfície de s61 i la capacitat 
total del planejament per a un ús determinat, expressada en percentatge. 

La superfície del terme municipal de Palma de Mallorca a efectes urbanístics i 
d'acord amb el Pla general de 1998 és de 208.457.848 m2 deis quals 42.672.633 
m2

, estan classificats com a S61 urba, 7.266.458 m2 com a S61 urbanitzable 
programat, 3.188.933 m2 com a S61 urbanitzable no programat i 208.487.848 m2 

com a Sol rústico 

En S61 urba les zones residencials ocupen una superfície de 17.629.188 m2
, amb 

una capacitat potencial per 245.779 habitatges, les d'ús secundari 2.291 .065 m2 i 
les d'ús terciari 847.951 m2

• 

! 


TOTALES 
SUPERFICIES DEL SUELO URBANO TOTAL superfide In_ viv 

Aislada 2.398.665,001 29.872,95 

Plurifamiliar Continua edito 5.376.538,00 162 .815 ,79 

Residencial No edito 2.799.321,00 0 ,00 
Vol.Esp. 1.6 52.935,00 20 .277,85 

Unifamiliar 
Aislada 

Continua 

3.828.364,00 
1.573.365,00 

4.688 ,00 
12.164,00 

SUB TOTAL RESIDENCIAL 17.629.188,00 245.778,59 
Secundario 2.291 .065,00 0,00 

!-Terciario 847.951,00 0,00 

El Sol urbanitzable programat i no programat d'ús predominant residencial del Pla 
ocupa una superfície total de 5.531 .567 m2 amb una capacitat de 13.375 
habitatges, deis quals 7.664 habitatges estan en S61 urbanitzable programat i 5.711 
en Sol urbanitzable no programat. 

La metodologia per al calcul del s61 vacant tant en Sol urba com en Sol 
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Palma, 1 O SET. 2013 ent~ Ajunta rnent • <die !?a~~w:r ~s'elevi 
La secretaria delegada, § ~~~,~ I L .

" ",-;;j aSee t ' ' . ~ ~&> i¡ \ . re ana
~2 :;:::tI.¿banitza , ~~J'e~:lo~amenta en la informació aportada per la base de dades de S61

\ - ,../- urba de C~!!~tr~l del municipi de Palma actualitzada a data 15-01-2013 que és 
._-~--- subministrada en format Shapefile amb projecció ETRS89. La informació d'aquesta 

base de dades utilitzada per a I'analisi del c6mput del S61 vacant és la de Parcel·les 
i Construccions. 

La base de dades anterior es complementa amb la base de dades de 
característiques urbanístiques del Pla general de 1998, aplicant diversos tipus de 
geoprocesos, un geoprocés d'intersecció espacial entre la capa de cadastre i la 
capa del S61 urba de Palma de Mallorca, un geoprocés de diferencia espacial entre 
la capa resultant del procés anterior i les capes de sistemes, etc. 

11.2. S61 vacant d'ús residencial en S61 urba 

A I'area del Centre historie solament apareix com a s61 vacant una parcel'la 
qualificada N4 amb una superfície de 322,62 m2

, i una edificabilitat de 1.290,48 m2 

per a un total de 15 habitatges. 

A la zona del Jonquet, declarada SIC recentment i on apareixen com a s61 vacant 
les superfícies corresponents a les Unitats d'execució sense desenvolupar amb 
una superfície de 12.458,00 m2 on el Pla general vigent preveu un total de 472 
habitatges . 

En el sol urba directament ordenat 

La superfície de sol vacant de les zones directament ordenades des del Pla 
general és de 1.100.605 m2

, amb una edificabilitat vacant de 877.534,95 m2 i una 
capacitat vacant per 7.891 habitatges . 

En el Sol urba sense ordenar, el Pla general delimita ambits de sol que 
necessiten la tramitació d'un pla especial per al seu desenvolupament. Hi ha dos 
tipus d'ARE, les que no contenen edificació o són edificacions disperses on el Pla 
defineix les condicions per a la redacció del pla especial i unes altres ARE 
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completam~p~dJ~~a~es on el Pla preveu con~icions urbanístiques per al cas 
I,~,,9rr l I que es traben totalment edlficades. 

ARE/4 T-OT Es!abliments, ARE/45-01 Son Busquets, ARE/59-01 Son Ametller i 
ARE/78-01 Son Banya es computarien al 100% com a 501 vacant en considerar 
que, o bé no han estat objecte de planejament de desenvolupament o bé es traba 
en fase inicial, i per tant els terrenys no tenen qualificació urbanística. 

En total les superfícies i habitatges vacants en aquests 5015 urbans pendents de 
desenvolupament és el següent 

CAPACIDAD DE LAS ARES EN SUELO URBANO 

~~!lliE2l~m~~~~~~~ 
AREl 42"{)1 Establiments Residendal 'Unifamiliar  '316-'-990 .Q! 16 vivlh¡ 508 1524 
ARE145-01 Son Busquets Residen dal Plurifamiliar 110.865 .01: 83 .131,80 l vivl90m 828 2484 
ARE159-Q1 Son Ametler Residenda/ Unifamiliar 45 .813,01: 17.693,00 148 444 
AREI78..{)1 l::ion tlanya IKeslOenoaJ Unifamiliar 41 .482 ,Q!: 10.370,00 86 258 

TOTALES 515.150,00 111.194,80 1.570,00 4.710,001 

La resta de les ARE previstes són les formades per les zones FOa del Pla, trabant
se totes edificades i condicionades a un pla de reforma en el cas d'actuacions 
conjuntes, per la qual cosa en cap cas es poden considerar com a 501 vacant. 

D'acord amb I'anterior el 561 vacant a les zones subjectes al desenvolupament d'un 
pla especial i que no han sofert cap tramitació administrativa disposa d'una 
superfície de 561 vacant de 515.150 m2 amb una edificabilitat de 111.194 m2t i 
d'una capacitat de 1.570 habitatges. 

J 

. \ 

J 

L'ultim cas de Sol urba sense ordenar seria el corresponent a les Unitats 
d'execució UE/46-02 i UE/45-01, corresponents a la nova ordenació deis terrenys 
militars de la caserna d'automobilisme de Son Simonet i als de I'antiga presó, que 
en estar edificats no són detectats, com ja s'ha comentat, en la base de dades 
cadastrals com a 501 vacant, així com les corresponents a la modificació puntual 
del Pla de la Fayana marítima i la Soledat. 

1 

D'acord amb la taula anterior el 561 vacant en les Unitats d'execució a desenvolupar 
disposa d'una superfície de 561 vacant de 163.835,97 m2 amb una edificabilitat de 
465.891,96 m2t i d'una capacitat de 4.756 habitatges. 

En resum el 561 vacant en 561 urba total per a ús residencial és el següent: 
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La Junta de Govenl 
de P él.lma en sessió 

APROVAT pel ConseH óe G(';-~ :"·;·\ 
<l'Urbanisme en sessió del di:;¡ ~:¡' ~.-, \.\ L 

Palma, '\ (\ SET. 1013 
La secret.aria d.el2gada, 

En el Sol urba inclos el Centre historie i el Jonquet, existeix una superfície de sol 
vacant de 1.792.372,23 m2 amb una capacitat per a 14.704 habitatges. 

Comparada aquesta superfície de sol vacant amb la superfície total de zones 
residencials del Pla general en Sol urba i amb la capacitat potencial d'habitatges 
resulten els percentatges que s'adjunten en la següent taula: 

PORCENTAJES TOTALES EN SUELO URBANO 
sup suelo sup techo n viv - n hab 

SUPERFICIE TOTAL ZONAS RESIDENCIALE~ 17.629.188,00 22.927.815,63 245.779 737.337,00 
SUPERFICIES TOTAL VACANTE 1.792.372,23 1.497.014,71 14.704 
% SUELO VACANTE 1017 653 598 
% CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO 8983 93,47 9402 

44.111 
598 

94,02 

La capacitat del sol vacant per a ús residencial en Sol urba és d'un 10,17% quant a 
superfície i d'un 5,98 % quant a la seva capacitat en número d'habitatges. 

La capacitat d'esgotament de I'ús residencial en la totalitat del Sol urbil és 
d'un 89,83% quant a superfície i d'un 94,02 % quant a la capacitat en número 
d'habitatges. 

11.3. Sol vacant d'ús residencial en Sol urbanitzable 

El sol vacant en el Sol urbanitzable programat i no programat previst en el Pla 
general, amb ús predominant residencial, realitzat el seu calcul, és el següent: 

En Sol urbanitzable programat pel que fa al número d'habitatges és de 4.239, deis 
quals 2.997 són de tipologia plurifamiliar i 1.242 habitatges de tipologia unifamiliar, 
amb les superfícies de sol i edificació que es detallen en el quadre resum o 

En Sol urbanitzable no programat amb ús predominant residencial desenvolupat 
durant la vigencia del Pla general de 1998 és de 3.848 habitatges, deis quals 3.823 
són de tipologia plurifamiliar i 25 habitatges de tipologia unifamiliar, amb les 
superfícies de sol i edificació que es detallen en el quadre resumo 

D'acord amb els dos apartats anteriors el número d'habitatges en Sol urbanitzable 
del Pla general de 1998 vacant és de 8.087, amb les superfícies que s'assenyalen 
en el quadre següent. 

Directrius basiques. Setem 

IlLS~ 

.,. 
ü·_.~~l,rt!J,~un;'~:~I,~,~:::lm. 

I~~0),~ J¡¡,
- • Re vlsló del 

Pis General.d'Ordenacl(t U¡bilI\aJl,e1'ilfmaJ 

4
;~'t o

"C::- \O Ju/,l (V 

.,,'.? ¿- ~'!~ ~(').. ..o 
I C: ·~ ~.~~~1 (U ~ 

" 0 -0 ~CI_ 
-...J -' ¡(. Ir", O:.j

':7b ~ ~'{I'¡ ¡-' tTj CJ 
~ " ' :'A ~v ~ 



La Junta de Govern 
,.,....."._ •• • -._ _ _ .~ , ... .-..... <'V__ ~~-------• • _-_•• _~--._-' 

APnOVAT peJ. COllSeU de Gercnda ¡ de Palma en sessió 
d'Urtanisme en sessió del dia d'avui. 

de dja~1 5I::'::'f 2013' SFT ?01 ,~ ' . 
Palma, 1.O ~. , ~ ~<nt G'~ \ Ajuntarnent * <dI~&&rJt 
La secret2na delegada. a PIe.{:0:' \ " 
~ $. '%> ,- } ! La Secretana 

--"'~ o,bstan ~1'an!eri9r, cal tenir en compte, en princlpl que el calculo en s61 no 
===-.l.-illgel1.aLes....r:1#ll iÍza1 sobre s61 brut en el qual no s'han descomptat les cessions 

,-----. 

I . 

, , 

1 

'1 

obligat6ries corresponents a les zones verdes de cada pla parcial ni els 
equipaments ni les superfícies de vials, i que en línies generals solen superar el 50 
% de la superfície bruta del polígon. 

11.4. Resum de s61 vacant d'ús residencial en S61 urbil i urbanitzable 

La capacitat del s61 vacant per a ús residencial és d'un 20,56% quant a superfície i 
d'un 8,79 % quant a la seva capacitat en numero d'habitatges 

La capacitat d'esgotament de I'ús residencial en la totalitat del S61 urbil i 
urbanitzable és d'un 79,44% quant a superfície i d'un 91,21% quant a la 
capacitat en número d'habitatges. 

11.5. S61 vacant d'ús industrial-serveis en S61 urbil 

El Pla general defineix en S61 urba dues zones d'ús principal industrial: zones L i M, 
situades majoritariament en polígons industrials, i la zona S. 

El S61 urba destinat a ús industrial en el planejament vigent excl6s les superfícies 
corresponents a I'ús turístic, és, d'acord, amb la documentació del PGOU, la 
següent: 

PORCENTAJE VACANTE uso INDUSTRIAL-SER. EN SUELO URBANO 

~ ~~ 
TOTAl.. VACl\NTE 227.997,21 246.803 ,16 
TOTAl.. ZONAS 2.668.855,12 3.927.300,63 

% SUELO VACl\NTE 8,54 6,28 

CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO 91,46 93,72 

Sobre la base de les dades anteriors la capacitat del s61 vacant destinat a usos 
industrials i serveis en S61 urba del Pla és d'un 8,54%, i d'un 6,28% d'edificabilitat. 

La Capacitat d'esgotament del s61 per a aquests usos en S61 urbil és d'un 
91,46%. 

11.6. S61 vacant per a ús predominant industrial-serveis en S61 urbanizable 

D'acord amb la taula la superfície total de s61 vacant per a ús secundari en els 
2sectors de S61 urbanitzable és de 981.105,28 m , la qual cosa suposa un 56,97% 

del s61 vacant destinat a aquest úS. 

' D ~Rlrr~j I~J :)on",;: ,~ ,' , , dorolmo
'~ '. .~ I C;''f~.... dVl tl.lnl lm. 

1 ~ ,-;, ' 1.:> ', l' . i;¡ 
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~2~1 .7. S. ol -z~ré~~ elle I'ús turístic en Sol urba 
~C,,?-_L.- - :'¿-"'" \ 

'

(0;~ 
!:1'fJ~>'h JUQQ'~ 
t ~. J ' . " ~ c2! ,,;~" <>--1)
:) tJ ({)"l'.... ~ ~ 
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- '-Eñ""éI~ige~tPla- general, I'ús detallat turístic forma part de I'ús global terciarL 
Aquest ús detallat en Sol urba es considera ús principal a les zones T, sent 
incompatible amb I'ús residencial durant la vigencia del POOT, Per al calcul de 
places vacants d'ús turístic s'utilitzara només el sol qualificat com a zones T que 
tenen aquest com a ús principal i és incompatible amb la resta d'usos, En aquestes 
zones, es considera un índex d'intensitat d'ús turístic equivalent a 1 plac;a/60 m2 de 
parcel'la. 

Com a resultat deis calculs anteriors, el percentatge de sol vacant per a I'ús turístic 
qualificat amb I'ordenanc;:a T és d'un 11,18% del total de zones ordenades amb 
aquesta ordenanc;a. Aixo suposa que la seva capacitat d'esgotament és del 
88,82%. 

PORCENTAJE VACANTE USO INDUSTRIAL-SER. EN SUELO URBANO 

mJ~~ rn!lIlg.f;l Iil~~ 
TOTAL VACANTE 52 .57157 52.57157 876 
TOTAL ZONAS 470.160,88 399.515,37 7.836 
% SUELO VACANTE 11,18 13,16 11,18 
CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO 88,82 86,84 88,82 

11.8. Sol vacant de I'ús turístic en Sol urbanitzable 

Els sectors de Sol urbanitzable per a ús turístic són els delimitats a la Zona POOT 
de la Platja de Palma, sois de Reserva i Dotacional per a operacions de 
esponjament que no s'han arribat a executar. 

La superfície que el Pla de 1998 assigna a aquest tipus de sol és d' 1.044.163 m2
, 

deis quals cap s'ha arribat a tramitar, per la qual cosa el 100% és sol vacant i es 
correspon amb els sectors que es relacionen en els següents quadres: 

Sec-Terciario 
SUD rn2 

'Son Garcias " 

SUNP/79-01 
48.562,001 SUD total zonas 
48.562,001 Suelo vacante 

0,001 Ejerutado 
100,001% Vacante 

SU 

'P' 

D' ,((2~rl rrrro ir 1"1;¡unt,';Mnt Z.dop.lm. 
::J :d) C~<lVtb.ll\lVN 

l'~ ,-; " ,,:,> ~'~r-;l b 
, - • Revlsió del 

PlaGeneral d'Ordenació Urban,ule PalmaJ 

Sec-Terciario 

SUD rn2 
Son Fangos 

SUNP/81-01 
235.973,001 SUD total zonas 
235.973,001 Suelo vacante 

0,001 Eierutado 

100,001% Vacante 

de dja
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""~-"'--~STUDI ~~JL~MENTARI DEL PAISATG~ PISe. 
.__.--. ......- ----------- '-_..-~_. -:;_... . La ecretana 

en sess jó 
1srT 20'3 a 1 t . Ifi. 

s'eJevi 

. .,-- . 

En I'estudi del paisatge es pretén una caracterització de tipologies i unitats de 
paisatge del territori analitzat, mitjan<;ant I'analisi deis processos o causes que 
conformen els seus aspectes i una posterior valoració, amb la qual cosa ja tenim 
un punt de partida per actuar sobre ell, mitjan<;ant una fixació d'objectius i uns 
mitjans per augmentar aquesta qualitat paisatgística alla on fos necessari. Els dos 
últims passos s'apliquen una vegada conegudes les directrius d'ordenació del nou 
planejament 

Fases de I'estudi paisatgístic 

Fase 1 Analisi territorial 
Fase 2 Caracterització de les unitats del paisatQe 
Fase 3 Valoració de les unitats del paisatge 
Fase 4 Mesures a tenir en compta en la revisió del PGOU 

El paisatge ve determinat per la interacció del component natural i antropogenic i 
les interaccions entre tots dos poden ocasionar punts de conflicte. En el municipi 
de Palma podem descriure les més evidents. 

• 	 Pel que fa al litoral del municipi, la modificació de la línia de costa per la 
acció antrópica, 

• 	 La transformació, modificació u ocupació deis lIits ha estat una constant en 
el municipi. 

• 	 L'ocupació de zones d'inundació per la creació d'importants infraestructures 
• 	 Quant a la seva trama urbana, el creixement del municipi de Palma s'ha 

donat entorn a dos cercols concentrics que són, en primer lIoc, el nucli antic 
i en segon I'eixample. Des de 1950 fins el 1980 es comen<;a un caótic 
creixement de la ciutat basada en un desenvolupament sense limits, amb 
poc respecte per la legislació urbanística, i a aquests factores hem d'afegir 
el boom turístic de la decada deis 60, la qual cosa va motivar la creació de 
"polígons turístics" (tot el litoral de la badia de Palma), amb I'afluencia 
massiva de turistes e imrnigració. Tot aixó comporta un desenvolupament 
desproporcionat, en relació en el poc temps que es van donar aquests 
canvis (amb prou feines 30 anys). 

• 	 L'augment de la població comporta un desenvolupament d'equipaments, 
infraestructures i augment del consum de bens i serveis (aigua, lIum, 
residus, etc.), la qual cosa ens ha portat a tenir un paisatge urba que es 
caracteritza per: 

o 	 Primera línea sobreurbanitzada i valorada, amb la consegüent 
degradació de la segona i tercera Iínia. A més la primera línia de 
Palma ha quedat parcialment danyada i tot aixó esta agravat per un 
Passeig Marítim que funciona no com a tal sinó com una via de 
cintura litoral. 

o 	 Visió poc homogenia en quant a altures formes i volums de les 
edificacions. 

o 	 Creació de nuclis tipus "polígons"; educatius (zona col'legis), 
sanitaris (Son Espases), industrials (Son Castelló), turístics (platja 
de Palma), residencials, segregats per teixits socials, ja siguin 
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Aquesta primera trama urbana va creixent fins al seu límit artificial, que és la via de 
cintura, i a partir d'aquí es desenvolupa la seva trama més periférica. Es tracta 
d'espais periurbans associats als nous gustos culturals, com la residéncia tipus 
unifamiliar (principalment adossats) i plurifamiliars de poca altura (planta baixa i 
dues o tres altures) amb jardins i piscines comunitaries. Aquest tipus 
d'urbanitzacions representen un consum de territori important, i la transformació de 
nuclis d'assentament de caracter rural en nuclis que tenen una finalitat de 
"dormitori", desvinculant-se així de les activitats propies de la zona amb la 
consegüent agressió per al paisatge, ja que aquests nous residents demanden una 
série de serveis, equipaments, dotacions i infraestructures no propies del paisatge. 

El paisatge de municipis metropolitans com el de Palma pot dividir-se d'una forma 
genérica i a grans trets, en tres tipus de paisatge: paisatge natural, rural i urba, sent 
el paisatge dominant I'urba, no tant a nivell d'extensió o superfície, com per ser el 
nucli neuralgic de tota I'illa de Mallorca. 

Així dones, el paisatge urba esta constituH per nuclis urbans, polígons industrials, 
vies de comunicació, infraestructures de transport i distribució eléctrica, etc. Per la 
seva banda, el paisatge rural esta constituH basicament per cultius de regadiu i 
seca, a les zones més planes i millors sois i, finalment, el paisatge natural esta 
constitu"it per zones que conserven gairebé totes les seves condicions naturals 
sense excessives intromissions antropogéniques. Aquestes zones coompten 
sempre amb algun tipus de protecció ambiental. 

Dins d'aquesta tipologia de paisatge podem englobar totes i cadascuna de les 
unitats paisatgístiques que es poden trobar en el municipi de Palma de Mallorca. 

Paisatge Urba 

UP1: Centre historie 
UP2: Eixample 

UP3: Periféria 

UP4: Litoral 
 EL SECRETAR! 

D'una primera observació resulta estrany enquadrar el litoral dins deípaisatge urba, 
essent aquesta la realitat del municipi en comptar amb un litoral totalment 
artificialitzat. 

Paisatge rural 

UP5: Cultius de seca i regadiu 

El paisatge rural dins del municipi ha anat perdent territori, en benefici del paisatge 
periurba, com a conseqüéncia de I'abandó de les activitats tradicionals que en ell 
es desenvolupaven. 
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La Secretana 

Per a la valoració del paisatge s'utilitzen una serie de factors o elements que estan 
interrelacionats entre ells, que doten al paisatge de cada unitat paisatgistica d'una 
homogenenat que la diferencia de les unitats contigües. 
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La secreuma ddep,ada, ~ ~K ~ \ a PI 

__Q~. ESTUb~~:~P¡LEMENTARI DE ZONIFICACIÓli\~~ 
---'-~-----'LaZoñificaciÓ"d~1 territori és el resultat de classificar-ho o delimitar-ho en arees 

acústiques, tenint en compte les activitats i, sobretot, els usos predominants que es 
donen en ell. En altres paraules, s'intenta adequar un nivell permissiu concorde al 
tipus d'activitat predominant, corresponent la zonificació acústica a les 
característiques socioeconomiques del territori analitzat. 

El RD 1367/2007 estableix els nivells de renou a aconseguir o mantenir per a cada 
tipus d'area acústica, comptant per a aixo amb una possible intervenció de les 
administracions, per aquest motiu es denominen objectius de qualitat acústica. Per 
tant, la delimitació d'arees acústiques és un mapa que representa la distribució deis 
objectius de qualitat acústica en I'espai del municipi. 

La Llei 1/2007, de 16 de mar<;:, contra la contaminació acústica en lIes Balears, 
estableix que la sectorització de I'espai en arees acústiques dependra de I'ús 
predominant del sol, ja sigui actual o previst en la planificació general territorial o el 
planejament urbanístic 

Seguint les indicacions del RD 1367/2007 s'han seguit dos métodes, un per a la 
generalitat del municipi i un altre per a les zones en dubte de I'ús predominant: 

Per aixo s'ha delimitat I'ús genéric a les diverses zones del municipi, calculant la 
superfície destinada a cadascun deis usos que conviuen en una certa area i 
marcant com a ús predominant d'aquesta area el que es desenvolupi en la 
superfície major, si bé és cert que, a causa de la gran casuística del territori, en 
certs sectors s'ha donat la coexisténcia de més d'un ús. En aquests casos, s'ha 
aplicat la metodologia del calcul del número d'usuaris que utilitzin els establiments 
en aquestes porcions de territori enfront de I'ús residencial. 

Atenent a la Llei 1/2007 en el seu article 6 (competéncies), es deixa en mans de 
I'administració municipal el control, la inspecció i la vigilancia, dins del terme 
municipal, de les activitats regulades per aquesta lIei (article 6, 3, b) i I'establiment 
de mesures correctores per a la prevenció i correcció de la contaminació acústica, 
en I'ambit de les seves competéncies (art. 6, 3, g). 

Aquest control del compliment de la legislació es pot exercir mitjan<;:ant I'aprovació 
d'una ordenan<;:a municipal específica o d'un capítol d'articles de la normativa 
urbanística, relacionats amb el control de la contaminació acústica i amb la 
posterior comprovació del seu compliment, a I'hora de I'atorgament de la lIicéncia 
municipal corresponent. 

El PGOU, o en el seu lIoc I'ordenan<;:a que s'aprovi, haura de contemplar certes 
mesures a tenir en compte en el municipi amb la finalitat de donar compliment a la 
legislació de contaminació acústica. 

Algunes d'aquestes mesures seran de caracter general, dirigides a les noves 
urbanitzacions, equipaments, infraestructures de transport, etc. 
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-~-éXigraa--¡n'ihtérior de I'habitatge_ Aquestes mesures han estat desenvolupades en 
prafunditat pel CTE, d'obligat compliment, en el seu document basic OS HR 
"pratecció enfrant del sorall del CTE" i en la seva guia practica d'aplicació. 

Oesprés de I'analisi realitzada de la legislació de renous i la seva repercussió en 
els treballs empresos de revisió del PGOU, es resumeix la seva incidencia 
primordial en: 

Necessitat d'elaborar i aprovar un planol de zonificació acústica municipal amb el 
qual s'estableixen els objectius acústics del municipi. 

Conveniencia d'incloure un capítol d'articles en la normativa del PGOU que 
contemplin les limitacions i requeriments derivats de la legislació acústica, per a 
nous desenvolupaments urbans i noves edificacions. 

Estudiar la conveniencia de sol 'licitar un certificat acústic a I'hora de concedir un 
final d'obra d'edificació. 

Conveniencia, una vegada actualitzat el mapa estrategic de renous de Palma, de 
realitzar una comparació entre el planol de zonificació i el mapa de renous per 
marcar les zones de conflicte del municipi. 

Aprovat pe! PIe de I'Ajuntament 

EL~\p_ 

de dia 

~@,ro ~I~__;¡U:~;'~~"~;:lm,J '
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