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TÍTOL 01. INTRODUCCIÓ.
Capítol 01. Presentació.
El Pla general municipal d’ordenació urbana (d'ara endavant PGOU) és l'instrument urbanístic
de major abast que té un municipi per regular l'ús del sòl, les edificacions i les condicions per a
la seva transformació o conservació, establint el règim jurídic de l'estructura general del seu
territori. En l'actualitat l'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 recollir el conjunt de normes urbanístiques en un
text refós. Així, l'aprovació definitiva d'aquest text refós es va dur a terme per acord del Consell
Insular de Mallorca en data 4 de setembre de 2006, text que recollia la documentació aprovada
definitivament i incloïa el compliment de les prescripcions imposades.
L'inici del procés de la Revisió del PGOU se situa en l'acord de la Junta de Govern de 6
d'octubre de 2010. L'anterior acord es va publicar al BOIB núm. 153, de 23 d'octubre de 2010,
així com en els diaris “El Mundo”, “Diari de Mallorca”, “Última Hora” i “Diari de Balears”, en tots
ells el dia 5 de novembre de 2010. Per això, el termini per a la presentació de suggeriments es
va estendre fins al 5 de febrer de 2011
Per la nova Corporació constituïda al juliol de 2011 es va voler donar un impuls necessari i
definitiu a la revisió de l'esmentat Pla i per això, i atenent a la importància de la participació
ciutadana, la Junta de Govern en sessió celebrada el 22 de febrer de 2012 va acordar obrir un
període d'informació pública per formular suggeriments, observacions o altres circumstàncies
que afectessin o poguessin afectar a la revisió.
Aquesta proposta neix com a compromís de regular quantitativament i qualitativament la
formalització de l'espai urbà, assegurant la disponibilitat de sòl 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 l'adaptació al Pla territorial
insular i de la conveniència d'oferir al municipi un instrument urbanístic actualitzat que aportació
major clarificació.
Per a això aquesta Oficina va presentar davant la Gerència d'Urbanisme el 15 d'abril de 2013 la
documentació relativa a la Fase d'Informació, Anàlisi i Estudis complementaris, una síntesi
dels estudis i treballs d'informació realitzats fins avui que mostra els resultats de l'evolució
del planejament vigent des de la seva aprovació definitiva en 1998 i una actualització de les
dades amb la finalitat de la seva aplicació en la revisió del mateix. El document es va basar en
una avaluació inicial amb una anàlisi de la realitat de l'entorn en el qual es desenvoluparà el
futur Pla, que va permetre als interessats una adequada informació pública, propiciant la
participació ciutadana i la generació de debat públic sobre aspectes del nou Pla.
Posteriorment va ser aprovat per acord del Ple, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2013,
el Document de Directrius Bàsiques d'Ordenació, que estableix de forma general les línies
bàsiques d'actuació que es pretenen dur a terme en la Revisió del Pla general municipal
d’ordenació urbana. Atès que es tracta d'un document posterior a la Fase d'Informació, conté
els aspectes més globals que s'aniran desenvolupant en les successives etapes que es
completarà tant en la seva fase d'Avanç de planejament com en el moment de la seva
Aprovació inicial i, finalment en el document d'aprovació definitiva del nou "Pla general
municipal d’ordenació urbana.
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Aquest període previ correspon al moment en què es van definir i buscar les necessitats reals
de planejament identificant el que es volia i com es volia.
Aquestes mesures per al nou model de desenvolupament urbanístic de la ciutat es basen en
QUATRE eixos estratègics, fonamentats en una sèrie de principis rectors:
1.
2.
3.
4.

La potenciació de l'activitat social.
La potenciació de l'eficiència mediambiental i la sostenibilitat del model territorial.
La potenciació de l'activitat econòmica, dels sectors productius, la tecnologia i la innovació.
La potenciació dels valors patrimonials, culturals i paisatgístics

El concepte de sostenibilitat s'ha anat introduint gradualment en tots els àmbits, situant el valor
mediambiental per damunt fins i tot de l'econòmic, concepte que no ha deixat de prendre
importància en el concepte de l'urbanisme, no solament en l'aspecte relacional, sinó que avui el
medi ambient és el motor del planejament urbanístic. S'ha substituït l'urbanisme basat en
l'única idea de ciutat i rendibilitat del sòl, per un desenvolupament urbà que generi qualitat de
vida a la seva població, evitant danyar el medi ambient i evitar esgotar els recursos naturals,
buscant un model de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment, que generi
un planejament urbà integrat amb creació d'espais públics d'elevada qualitat, modernització
d'infraestructures i millores energètiques, d'innovació i de rehabilitació urbana amb un transport
urbà eficient i econòmic.
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Capítol 02. Equip redactor
L'execució dels treballs tècnics de la Revisió del PGOU, acordada pels representants polítics
municipals, es porta a terme per funcionaris del propi Ajuntament, adscrits al Departament
d'Habitatge de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge, que formen un equip redactor integrat per
un conjunt multidisciplinari de professionals, reunits en l'Oficina de Revisió del Pla general.
Per acord del Consell de Gerència d'Urbanisme de 24 de gener de 2012 s'encomana
formalment a l'arquitecte municipal Antonio Llamas Márquez la coordinació dels treballs i
estudis, exercint la direcció de l'equip tècnic, incorporant-se al mateix. En aquesta data ja estan
incorporats a l'Oficina Antoni Forteza Coll, Antonio Piña Valls, Isabel Riquero Guisado, Leonor
Soler López i Antònia Campaner Bennasar.
En dates 24 de gener i 1 de febrer de 2012, respectivament, s'incorporen Antonio Bujosa
Socías i Esther Martínez Comas i el 8 de febrer, Miguel Rabal García.
Posteriorment, i com a conseqüència de la cobertura d'una vacant en la plantilla del
Departament d'Habitatge, s'incorporen el 23 de març de 2012 Margalida Rosselló Amengual i el
15 de maig de 2012 Laura Niell Crespí, quedant l'equip redactor com segueix:
COORDINADOR DE LA REVISIÓ
 Antonio Llamas Márquez. Arquitecte. Cap del Departament d'habitatge.
EQUIP TÈCNIC





Pilar Simón Aznar. Arquitecte Cap del Servei d'Habitatge.
Isabel Riquero Guisado. Arquitecte Tècnic. Cap de la Secció de planejament.
Antoni Forteza Coll. Delineant del Departament d'Habitatge.
Antonio Piña Valls. Operador de Pantalla del Departament d'Habitatge. Tècnic informàtic
especialista en GIS.
 Leonor Soler López. Operadora de Pantalla de la Secció d’Organització i Qualitat de la
Gerència d’Urbanisme.
EQUIP ADMINISTRATIU
 Margalida Rosselló Amengual. Llicenciada en Dret. Tècnic d'Administració General del
Departament d'Habitatge.
 Miguel Rabal García. Administratiu de la Gerència d'Urbanisme.
 Antonia Campaner Bennasar. Auxiliar administratiu del Departament d'Habitatge.
 Laura Niell Crespí. Auxiliar administratiu del Departament d'Habitatge.
EQUIP TÈCNIC ADSCRIT A l'OFICINA DE REVISIÓ DEL PLA GENERAL
 Esther Martínez Comas. Enginyer de Camins, Canals i Ports del Departament de
Planejament i Gestió Urbanística.
 Antonio Bujosa Socías. Tècnic de Medi ambient de l’Àrea de Medi Ambient.
S'han rebut també les col·laboracions puntuals de les següents persones:
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 Marta Bonnail Martín. Tècnica estadística, i Encarna García Illán, Tècnica sociòloga, de la
Regidoria de Benestar Social i Igualtat.
 Magdalena Riera Frau. Arqueòloga municipal.
L'equip redactor vol agrair la col·laboració al Consistori i a les entitats públiques i associacions
de veïns, professionals i ciutadans, que amb les seves aportacions i suggeriments han ajudat a
enriquir la proposta de la Revisió.
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TÍTOL 02. ESTAT ACTUAL DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, MEDIAMBIENTAL,
PAISAJÍSTICA I TECNOLÒGICA.
Capítol 01. Legislació urbanística
Secció 01. Legislació urbanística d’àmbit europeu.
A la fi dels anys setanta l'urbanisme havia estat centrat bàsicament en la idea de fer ciutat.
Posteriorment es va traslladar a l'interès per la conservació i la protecció del patrimoni històric
artístic (Carta Europea del Patrimoni arquitectònic de 26 de setembre de 1975 i Conveni
Europeu per a la protecció del Patrimoni arqueològic de 6 de maig de 1969, ratificat per
Espanya en 1975) i és a partir dels noranta quan es comencen a considerar els costos
ambientals, socials i culturals dels desenvolupaments urbans i de l'ordenació física de l'espai,
apareixent els estudis mediambientals que recullen tècniques per a reduir els impactes i millorar
la qualitat de vida urbana dels ciutadans.
Fins a la Constitució espanyola de 1978 la planificació territorial anava dirigida a la política
econòmica del país, determinant així la ulterior planificació urbanística. És a partir de la pròpia
Constitució que es conjuga una gairebé identificació del territori amb l'urbanisme: dret i deure a
un medi ambient adequat (art. 45.1 CE), la utilització racional dels recursos naturals (art. 45.2
CE), l'accés a un habitatge digne i adequat (art. 47 CE) i la regulació de la utilització del sòl
d'acord amb l'interès general.
Realment aquests articles connecten amb les idees que s'han remenat en els països de la Unió
Europea en les últimes dècades i que troben la seva concreció jurídica en la Carta Europea
d'Ordenació del Territori, aprovada en Torremolinos el 23 de maig de 1983 per la Conferència
Europea de Ministres (CEMAT). No obstant això, no es tracta d'un conveni internacional ni
d'una norma imperativa, sinó d'una mera recomanació perquè aquests fonamentin les seves
polítiques nacionals sobre la base dels principis i objectius en ella establerts.
En 1987 amb la Declaració de Tokio es van crear unes pautes d'actuació per aconseguir
principis de desenvolupament sostenible.
Resulta rellevant per als interessos de les entitats locals la Declaració de Rio de Janeiro de
1992 sobre medi ambient i desenvolupament, doncs d'ella sorgeix un programa d'acció
denominat Programa 21 que després es va passar a dir Agenda 21: consisteix en un pla
d'accions que han de ser executades a nivell mundial, nacional i local per entitats de la ONU,
pels governs dels estats membres i pels principals grups privats de les àrees que produeixen
impactes humans sobre el medi ambient.
En paral·lel a les actuacions de la Unió Europea i altre fet important en la història de l'Agenda
21 és que s'han anat produint una sèrie de conferències europees sobre ciutats i municipis
sostenibles. La primera es va fer en l'any 1994 en Aalborg, a Dinamarca, organitzada pel
Consell internacional per a iniciatives ambientals locals (ICLEI) culminant amb una sèrie de
compromisos i la signatura de la Carta d’Aalborg (Carta de les Ciutats i Municipis europeus cap
a la sostenibilitat) on es van definir els principis de sostenibilitat urbana, i a la qual es van
adherir molts municipis. En 1996 es va signar la carta de Lisboa (II Conferència Europea de
pobles i ciutats sostenibles). En l'any 2000 la Declaració de Hannover (III Conferència Europea
de Ciutats i municipis sostenibles) va formular la necessitat de normalitzar les iniciatives de
sostenibilitat i desenvolupament i a conseqüència d'aquesta tercera conferència en l'any 2004
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es van adoptar, novament en Aalborg, una sèrie de compromisos amb un doble objectiu, que
tots els governs locals actuessin de forma conjunta per a plantar cara als reptes. No cal obviar
que en 1999 es va signar el primer document de caràcter estratègic formulat per la UE, dit
Estratègia Territorial Europea i posteriorment en 2007 es va crear l'Agenda Territorial Europea
que encara que no siguin instruments de dret comunitari, sí suposen un consens polític de
cooperació intergovernamental de la Unió i que responen a un desenvolupament equilibrat i
sostenible del territori de la Unió Europea. La iniciativa més recent de la UE amb rellevància per
a l'ordenació del territori ha estat el “Llibre Verd sobre la Cohesió Territorial“ presentat per la
Comissió Europea en l'any 2008.
Recentment, al maig del 2007, es va elaborar la Carta de Leipzig, sobre la ciutat europea
sostenible subscrita pels ministres responsables del planejament urbà i territorial de la Unió
Europea per a l'aplicació d'un “control ferri del subministrament de sòl i del desenvolupament
especulatiu” en la cobertura de les necessitats de creixement de les ciutats, contenint l'extensió
descontrolada de les zones urbanes on s'accentua la necessitat d'un planejament urbà integrat,
creació d'espais públics d'elevada qualitat, modernització d'infraestructures, millores
energètiques, innovació i rehabilitació urbana i un transport urbà eficient i econòmic.
El Ministeri d'Habitatge espanyol va presentar un document dit “Llibre Blanc de la sostenibilitat
en el planejament urbanístic espanyol” la finalitat del qual és servir d'informe i guia per a un
canvi de model territorial i urbanístic, aportant un conjunt argumentat de propostes d'actuació,
amb la finalitat d'arribar a una major sostenibilitat en l'àmbit de la planificació urbanística.
L'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi
ambient o avaluació ambiental estratègica, té el seu antecedent en les avaluacions d'impacte
ambiental introduïdes per exigència de dues Directives del Consell: 85/337/CEE i 97/11/CE,
que van resultar insuficients per a corregir o evitar decisions amb repercussions previsibles en
les fases anteriors dels projectes. Per a remeiar aquesta situació i com instrument de prevenció
sorgeix la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell que va ser traslladada a
l'ordenament jurídic intern, mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d'abril, llei bàsica en la seva totalitat,
exceptuant el seu títol III i algunes disposicions, segons dicta la disposició final tercera de la llei.
Es va dictar una nova Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre, d'avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, que ha donat
lloc a la transposició de la mateixa al nostre ordenament intern mitjançant la Llei 21/2013, de 9
de desembre, d'avaluació ambiental.

Secció 02. Legislació urbanística d’àmbit nacional.
El concepte de sostenibilitat s'ha anat introduint a poc a poc en tots els àmbits, situant el valor
mediambiental per damunt fins i tot de l'econòmic, concepte que no ha deixat de fer efecte en el
concepte de l'urbanisme, no solament en l'aspecte relacional, sinó que avui el medi ambient és
el motor del planejament urbanístic. S'ha substituït l'urbanisme basat en l'única idea de ciutat i
rendibilitat del sòl, importat del model expansiu anglosaxó, per un desenvolupament urbà que
generi qualitat de vida a la seva població, evitant danyar el medi ambient i evitar esgotar els
recursos naturals, cercant un model de ciutat compacta i complexa, eficient i cohesionada
socialment.
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En Espanya s'ha traduït en l'elaboració d'una estratègia de medi ambient urbà per part del
Ministeri de Medi ambient, on es plasma que el desenvolupament local és un element
fonamental per a aconseguir la sostenibilitat, de manera que molts autors consideren que la
sostenibilitat es guanyarà o perdrà en les ciutats. Mesurar la sostenibilitat urbanística no és
tasca fàcil, perquè molts són els agents intervinents en el procés (aigua, biodiversitat, residus,
etc.) i perquè no es pot donar heterogeneïtat de criteris, ja que cada territori o ciutat varia en
quantitat de recursos i població.
L'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'ocupació del territori indueix efectivament a optar pel
model de ciutat compacta tradicional, enfront del model d'urbanització difusa o dispersa pels
grans inconvenients que aquesta presenta: enclavaments segregats sense continuïtat espacial,
gran consum de sòl i de recursos per a serveis i dotacions, impliquen gran mobilitat, el que
comporta costos de transport, consum d'energia, més pol·lució, etc., generant una nova
configuració urbana d'enclavaments dispersos, amb gran consum d'espai, major demanda
d'infraestructures (aparcaments, residus, xarxes) i greus repercussions ambientals. D'altra
banda “construir pensant en la naturalesa” es troba molt lligat al concepte d'habitabilitat, a la
qualitat de vida i al rendiment econòmic de la ciutat, per a la qual cosa la planificació urbana és
clau, ja que pot contribuir o mantenir i millorar la biodiversitat.
Aquest canvi produït genera l'aparició de polítiques proteccionistes en l'àmbit d'aquests
conceptes i conseqüentment l'aparició de noves normatives d'aplicació. Així tenim la Llei
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, que estableix el règim
jurídic bàsic de la conservació, ús sostenible, millora i restauració del patrimoni natural i la
biodiversitat i la Llei 45/2007, de 13 de desembre, de Desenvolupament sostenible en el medi
rural, que potencia el desenvolupament dels aprofitaments productius tradicionals,
respectuosos amb el medi ambient, i insta que la conservació dels espais rurals ha d'estar
regida sempre per l'ordenació dels recursos naturals, facilitant una relació de
complementarietat entre el medi rural i l'urbà.
En matèria urbanística, el RDL 2/2008, de 20 de juny, Text refós de la llei del Sòl (des d'ara
TRLS), en l'art. 15 vincula directament als instruments d'ordenació territorial i urbanística a
avaluació ambiental. El resultat de la introducció d'aquest article és que l'aprovació definitiva del
pla general municipal d'ordenació urbana no es pot produir fins que l'informe mediambiental no
hagi obtingut la conformitat de l'òrgan competent mediambiental, el qual pot incorporar les
determinacions que consideri necessàries.
Es pot dir que la integració d'aquestes tres normes en la planificació territorial i urbanística
suposa l'eix d'una defensa activa de la biodiversitat, conjuminant la protecció, gestió i ordenació
de tot tipus de sòl, sigui natural o urbà, en tot el que pugui tenir un efecte directe o indirecte en
el paisatge. No obstant això, independentment de la normativa autonòmica que pot ampliar els
marges de protecció i preservació del seu territori i sense menyscapte del seu nivell
competencial de gestió, a nivell estatal es van dictant normes bàsiques que complementen les
anteriors.
La Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, que té el caràcter de legislació bàsica, en
el títol III, articles 77 a 106, preveu una sèrie de reformes que, des de la sostenibilitat
mediambiental, incideixen en els sectors d'energia, reducció d'emissions, transport i mobilitat
sostenible. No obstant aquests articles en molts aspectes no deixen de ser una declaració de
principis que precisen d'un posterior desenvolupament normativa.
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El títol preliminar recull una sèrie d'accions que vinculen als poders públics i que incideixen en
el camp de l'urbanisme: atenuar la dependència energètica i preservar els recursos naturals,
promocionar les energies netes (reduint emissions i un eficaç tractament dels residus). El
capítol quart del títol III de la Llei que va dels articles 107 a 111, actualment derogat per la llei
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, va introduir noves
mesures dirigides a impulsar les actuacions de rehabilitació, que es van veure reforçades en el
seu contingut pel Reial decret-Llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de suport als deutors
hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms
contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i
de simplificació administrativa. Sent aquestes determinacions l'antecedent de l'actual Llei
8/2013, que en el seu preàmbul determina que Espanya, en relació amb el total de la
construcció, quant a percentatge de la rehabilitació, té un dels més baixos de la zona euro i que
per tant el parc edificat espanyol necessita d'intervencions de rehabilitació, regeneració i
renovació urbanes i incorpora mesures sobre aquest tema que porten a modificar el TRLS del
2008 d'acord amb el que es disposa en la disposició final dotzena.
L'ordenació territorial és una funció pública que instrumenta les decisions polítiques al servei
dels objectius generals i sectorials que conflueixen sobre el territori. L'article 148 de la
Constitució Espanyola descriu les matèries sobre les quals les Comunitats autònomes poden
assumir competències, amb les limitacions que es deriven de l'article 149 de la pròpia
Constitució, és a dir, els diversos títols competencials que estan en poder de l'estat i que tenen
incidència en l'ordenació del territori: 149.1.13, establir les bases i coordinar la planificació
general de l'activitat econòmica; 149.1.20, ports i aeroports d'interès general; 149.1.22,
aprofitaments hidràulics; 149.1.23, protecció del medi ambient, forests, aprofitaments forestals i
vies pecuàries; 149.1.24, obres públiques d'interès general; 149.1.25, règim miner i energètic;
149.1.28, defensa del patrimoni cultural, artístic i monumental, tot això a l'efecte de garantir la
igualtat de tots els espanyols en l'exercici de drets constitucionals (149.1.1). D'aquesta forma, el
contingut bàsic del dret de propietat correspon a l'estat (art. 33), pel que en un mateix espai
físic poden coexistir diferents títols competencials.
D'altra banda, els béns de domini públic no municipal que es regeixen per la seva legislació
sectorial corresponent, impliquen conjuminar i coordinar dos àmbits competencials diferents: el
del titular del bé i el del titular de les facultats urbanístiques, en l'esfera municipal, en la qual el
planejament urbanístic ha de reflectir les previsions de béns i obres de domini públic no
municipal i les àrees de servitud i protecció que li siguin pròpies conforme a la seva legislació
reguladora.
Cal dir que tals béns són molt diversos i que es podrien agrupar en dos grups: el primer, relatiu
a infraestructures territorials comprensiu de carreteres, ferrocarrils, aeroports i xarxes de
transport d'energia i un segon grup, relatiu a elements naturals del territori (costes, aigua,
forests i espais naturals protegits) i tot això sense caràcter exhaustiu. D'aquí es deriva la
transcendència que tenen en l'ordenació territorial i urbanística.
01. Costes i ports d’interès general.
L'article 132 de la Constitució Espanyola remet a la llei per regular el règim jurídic dels béns de
domini públic i l'apartat 2 atorga el caràcter de béns de domini públic a la zona marítimoterrestre, les platges, el mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la
plataforma continental. Aquest mandat constitucional ho desenvolupa la Llei 22/1988, de
Costes, de 28 de juliol, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús
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sostenible del litoral i el seu Reglament, Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, amb les
modificacions introduïdes per Reial decret 1112/1992, de 18 de setembre, a causa de les
sentències 149/91, de 4 de juliol i 198/91, de 17 d'Octubre, dictades pel Tribunal Constitucional.
D'acord amb la Llei de Costes també pertanyen al domini públic marítim-terrestre de l'estat els
ports i instal·lacions portuàries de titularitat estatal, la ribera del mar (inclou les platges, penyasegats, terrenys guanyats a la mar), el mar territorial (12 milles nàutiques mar endins), les
aigües interiors i les illes que es formin en aquests, excepte les de propietat privada o d'una
altra administració pública, però no les seves zones marítimo-terrestres i les platges.
Encara que la Llei de Costes regula els béns de domini públic marítimo-terrestre de titularitat
estatal i reunint el port de Palma de Mallorca aquest requisit, la pròpia llei deixa fora del seu
àmbit d'aplicació els ports d'interès general que es regiran per la seva legislació específica i
tampoc la llei regula els ports titularitat de les Comunitats autònomes, per no ser de la seva
competència.
El Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i la
Marina Mercant, no afecta a aquells ports o instal·lacions marítimes, titularitat de les Comunitats
autònomes, incloses en els decrets de transferència o en les actes d'adscripció del domini
públic marítimo-terrestre subscrites per l'Administració general de l'Estat i la Comunitat
Autònoma, ni afectaria al port de Palma si aquest perdés la qualificació de port d'interès general
(Disposició addicional onzena i article 4.3.).
Els terrens confrontants amb la ribera del mar tenen limitacions i servituds de la propietat,
excepte els afectes a seguretat i defensa nacional. La Llei de Costes defineix els mínims, però
que poden ser ampliats i complementats per les Comunitats autònomes:






Zona de servitud de protecció (recau sobre una zona de 100 metres mesurada terra
endins des del límit interior de la ribera del mar, ampliables a altres 100 per acord entre
Estat, Comunitat Autònoma i Ajuntament) en la qual estan prohibides les edificacions
(inclosos els hotels, però no els campaments desmuntables), vies de transport
interurbanes, línies elèctriques d'alta tensió i l'abocament de residus sòlids, enderrocs i
aigües residuals, així com la instal·lació de cartells o tanques publicitàries (els rètols
indicadors d'establiments, sempre que es col·loquin en la seva façana i no suposin una
reducció del camp visual). Els usos permesos a la zona de servitud hauran de respectar
el planejament urbanístic en vigor. A falta d'ordenació, es podrà condicionar el seu
atorgament a la prèvia aprovació del planejament i haurà d'autoritzar-los l'ajuntament
excepte si l'activitat estigués vinculada directament amb la utilització del domini públic
marítimo-terrestre en què requerirà autorització prèvia estatal. Les instal·lacions
d'aigües residuals s'emplaçaran fora de la ribera del mar i fora dels primers 20 metres
de la zona de servitud de protecció.
Zona de servitud de trànsit (recaurà sobre una franja de 6 metres mesurats terra endins
a partir del límit interior de la ribera del mar). Només cal pas públic per als vianants i
accés de vehicles de vigilància i salvament excepte en espais especialment protegits, o
bé es pot realitzar un passeig marítim preferentment per als vianants, fora de la ribera
del mar.
Zona de servitud d'accés públic i gratuït a la mar (sobre els terrens confrontants o
contigus al domini públic en la longitud i amplària que demandi la finalitat de l'accés). El
planejament ha de preveure, excepte en zones d'especial protecció, els suficients
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accessos a la mar i els aparcaments suficients fora del domini públic marítimo-terrestre.
A aquests efectes, a les zones urbanes i urbanitzables, els de trànsit rodat han d'estar
separats entre si, com a màxim 500 metres i els de vianants 200 metres.


Zona d'influència: L'ordenació territorial i urbanística sobre terrenys inclosos en una
zona, l'amplària de la qual es determinarà en els instruments corresponents i que serà
com a mínim de 500 metres a partir del límit interior de la ribera del mar, respectarà les
exigències de protecció del domini públic marítimo-terrestre a través dels següents
criteris:
a) En trams amb platja i amb accés a tràfic rodat, es preveuran reserves de sòl per a
aparcaments de vehicles en quantia suficient per garantir l'estacionament fora de la
zona de servitud de trànsit.
b) Les construccions s’hauran d'adaptar a l'establert en la legislació urbanística. S'haurà
d'evitar la formació de pantalles arquitectòniques o acumulació de volums sense que, a
aquests efectes, la densitat d'edificació pugui ser superior a la mitjana del sòl
urbanitzable programat o apte per urbanitzar en el terme municipal respectiu.

S'entendrà per densitat d'edificació, l'edificabilitat definida en el planejament per als terrenys
inclosos a la zona.
L'ocupació de la platja amb instal·lacions de qualsevol tipus, no podrà excedir en conjunt de la
meitat de la superfície de la platja en plenamar i s’ha de distribuir de forma homogènia al llarg
de la mateixa.
L'administració no està obligada a atorgar els títols d'ús del domini públic marítimo-terrestre que
se sol·licitin d'acord amb les determinacions del pla, ja que és una potestat discrecional, però
els projectes s’han de formular conforme al planejament urbanístic. (Disposició addicional
desena del TRLS).
En la tramitació del planejament territorial i urbanístic que ordeni el litoral, abans de la seva
aprovació inicial i posteriorment abans de l'aprovació definitiva ha de remetre's còpia a
l'Administració de l'Estat perquè en el termini d'un i dos mesos respectivament, informi de les
observacions que trobi convenient.
A partir de la Llei de Costes de 1988 i segons la disposició transitòria tercera, per autoritzar
usos nous i construccions, no prohibides per l'article 25 de la Llei, s'estarà a les determinacions
establertes pel planejament urbanístic i en casos excepcionals es podran autoritzar usos i
construccions prohibides en l'article 25 si compleixen els requisits previstos en la disposició
transitòria tercera, punt 3. El paper fonamental que exerceix la legislació portuària en el procés
de globalització de l'economia i el comerç i el desenvolupament d'una política de transports així
com la preservació del medi ambient i la seguretat, fan obvi el règim de planificació dels
mateixos. No obstant això en ser matèria de competència concurrent entre diferents
administracions públiques, en matèria de planejament han de ser tingudes en compte les
previsions establertes per als ports d'interès general, considerant-se com a tals els enumerats
en l'annex I del RDL 2/2011, de 5 de setembre, esmentat i en el qual s'enumera el port de
Palma de Mallorca, per la qual cosa el reial decret legislatiu li és aplicable.
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En matèria d'articulació urbanística entre les diferents administracions públiques, l'article 56
determina que els plans generals d'ordenació urbanística hauran de qualificar la zona de servei
dels ports estatals, així com el domini públic afecte al servei de senyalització marítima, com a
sistema general portuari, i no podran incloure determinacions que suposin interferències o
pertorbacions en la seva activitat d'explotació portuària i senyalització marítima, per la qual
cosa s’ha de requerir informe previ vinculant de Ports de l'Estat, previ dictamen de la Comissió
de Fars, en els casos en què el servei de senyalització marítima pugui veure's afectat per
actuacions fora de la zona de servei del port i del domini públic portuari.
El sistema general portuari es desenvoluparà a través d'un pla especial o instrument equivalent
formulat per l'autoritat portuària, i, d'acord amb l'article 56.2.b, la tramitació i aprovació es
realitzarà d'acord amb la legislació urbanística i d'ordenació del territori per l'administració
competent en matèria d'urbanisme, la qual, una vegada conclosa la tramitació i abans de
l'aprovació definitiva, en un termini de 15 dies des de l'aprovació provisional del pla especial
haurà de donar trasllat del contingut del pla a l'autoritat portuària perquè aquesta es pronunciï
en el termini d'un mes sobre els aspectes de la seva competència. Si l'autoritat portuària es
pronuncia negativament sobre la proposta de l'administració urbanística, no es podrà procedir a
l'aprovació definitiva del pla especial, havent d'efectuar-se consultes a fi d'arribar a un acord
exprés. Si persisteix el desacord durant sis mesos, explicats a partir del pronunciament negatiu
de l'autoritat portuària, el Consell de Ministres informarà amb caràcter vinculant, l'informe emès
per Ports de l'Estat.
La construcció d'un nou port d'interès general, és a dir, de titularitat estatal, correspon al
Ministeri de Foment i l'Ajuntament solament ha d'emetre un informe en relació a la seva
competència urbanística.
Per a l'ampliació o modificació d'obres d'infraestructura del port de Palma no és necessari que
aquestes obres es trobin previstes en la delimitació d'espais i usos portuaris ni en el pla
especial, sempre que es realitzin dins de la zona de servei del port, i es trobin incloses en el Pla
d'empresa i en el Pla director d'infraestructures si escau, donant solament audiència a l'autoritat
autonòmica competent en matèria d'ordenació del territori (articles 58.1 i 70.1)
Les obres que es realitzin en el domini públic portuari s’hauran d'adaptar al pla especial
d'ordenació de la zona de servei del port, requisit que ha de ser comprovat i pel qual
l'Ajuntament ha de realitzar un informe, però no requereixen cap tipus de control preventiu
municipal de l'article 84.1.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (Llei de bases de règim local). Si no
existeix pla especial, les obres hauran de ser compatibles amb la delimitació dels espais i usos
portuaris, elaborat per l'autoritat portuària i aprovat pel Ministeri de Foment, tret que no siguin
modificacions substancials, en aquest cas serà aprovat per Ports de l'Estat, previ informe de
l'administració urbanística, si afecta a les seves competències (articles 59 i 69.3 i 4.g).
02. Forests. Patrimoni natural i biodiversitat.
La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, amb les modificacions realitzades per la Llei
10/2006, de 28 d'abril, llei bàsica de competència exclusiva de l'Estat i sense possibilitat de
desenvolupament legislatiu per les Comunitats autònomes, incideix en els mecanismes de
protecció i conservació de les forests, entenent com a forest tot terreny en el qual vegeten
espècies forestals, arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, bé de creixement espontani o
per sembra o plantació que compleixin o puguin complir funcions ambientals, protectores,
productores, culturals, paisatgístiques o recreatives, a més dels terrenys erms, roquets i arenals
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i els terrenys agrícoles abandonats sempre que hagin adquirit signes inequívocs del seu estat
forestal, siguin públics o privats. L'article 4 de la llei, independentment de la titularitat de la
forest, els atorga una funció social rellevant com a font de recursos naturals, ja que protegeixen
el sòl i el cicle hidrològic, fixen el carboni atmosfèric, són dipòsits de la diversitat biològica i
elements fonamentals del paisatge.
Els instruments de planejament urbanístic, quan afectin a la qualificació de terrenys forestals,
requereixen l'informe de l'administració forestal competent i si són forests catalogades o
protectores, l'informe serà vinculant per al planejament local.
En íntima connexió ens trobem amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i
la Biodiversitat, que en el seu article 5 exigeix que tots els poders públics, dins del seu àmbit
competencial, han de vetllar per la conservació i la utilització racional del patrimoni natural i
aigües marítimes, incloent la plataforma continental, i tenint en compte especialment els hàbitat
amenaçats i les espècies silvestres en règim de protecció especial.
Una altra llei amb incidència en el municipi de Palma de Mallorca és la Llei 5/2007, de 3 d'abril,
Xarxa de parcs nacionals, ja que contempla el règim jurídic bàsic del Parc nacional marítimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera, la gestió i organització del qual, d'acord amb l'article 16.2 de
la llei, correspon a l'Estat, perquè està situat en aigües marines i no té continuïtat ecològica
amb la part terrestre.
03. Patrimoni de les Administracions públiques.
Les normes reguladores del patrimoni de les administracions públiques, disciplinen un règim que
afecta a la seva adquisició, pèrdua, ús i protecció, però no cal perdre la finalitat d'aquest règim
jurídic, és a dir la seva destinació, el seu ús i gaudi públic. Per això podem dir que quant a la
finalitat urbanística es refereix, afecta a les entitats locals quan aquestes han de disposar de
terrenys (patrimoni públic del sòl) per a poder posar-los a la venda a fi de rebaixar i regular, per
mitjà de l'oferta, el mercat del sòl i igualment amb aquesta finalitat quan les lleis urbanístiques
imposen als municipis dedicar un percentatge dels seus recursos per a adquirir sòl públic
particularment per a polítiques d'habitatge.
El determinant és el sistema de fonts dels béns, ja que si estan afectats a un ús o servei públic
es regeixen per les lleis sectorials (Disposició final quarta de la llei) i en absència d'aquestes
per la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les administracions públiques, a
diferència dels béns patrimonials que primer es regeixen per la llei indicada i pel reglament que
la desenvolupa (R.D. 1373/2009, de 28 d'agost) i després pel dret privat, tenint en compte que
al tractar-se d'una entitat local no cal obviar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, el R.D. legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, Text refós de disposicions de règim local i el Reglament de béns de les
entitats locals (R.D. 1372/1986, de 13 de juny). Diferenciant aquests béns del que es denomina
patrimoni històric, patrimoni nacional o patrimoni del sòl que es regeixen per les seves normes
específiques.
Vist l'anteriorment exposat, l'art. 8.2 de la llei vincula a les administracions públiques a la gestió
dels béns patrimonials perquè aquests coadjuvin i es puguin executar polítiques d'habitatge.
D'altra banda, l’article 189 vincula que tota aprovació inicial, provisional (no n’hi ha a Palma) i
definitiva dels instruments de planejament urbanístic que afectin a béns de titularitat pública
s’haurà de notificar a l'administració titular.
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04. Domini Públic Hidràulic.
La falta de competències substantives de les entitats locals en matèria del domini públic
hidràulic no pot portar-nos a obviar la incidència indirecta de les competències pròpies de
serveis municipals de proveïment d'aigua potable, clavegueram i recuperació d'aigües residuals
(articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local en la
seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre) així com la protecció del medi
ambient en municipis de més de 50.000 habitants, sobre les competències de l'administració
hidràulica competent ja sigui de l'estat o de la comunitat autònoma.
D'altra banda, el RD Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, Text Refós de la Llei d'Aigües, en l'article
11 prevé que l'administració competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme haurà de
tenir en compte en la planificació del sòl les zones inundables i en particular les autoritzacions
d'usos que s'acordin en aquestes zones i en el títol VIII, que desenvolupa les obres hidràuliques
públiques, atorga a les entitats locals competències en la matèria i el deure coordinació amb les
administracions amb competències concurrents sobre el mitjà hídric. En l'article 128 vincula als
instruments d'ordenació i planejament urbanístic a recollir la classificació i qualificació de
terrenys reservats en els plans hidrològics per realitzar obres hidràuliques d'interès general o
per a la seva ampliació.
L'article 10 del TRLS en delimitar els criteris bàsics d'utilització del sòl, preveu que en la
planificació territorial s’ha d'atendre la garantia de subministrament d'aigua.
Recentment i mitjançant el RD 1290/2012, de 7 de setembre, s'han modificat dues normes que
incideixen directament en la planificació hidrològica i en les normes d'aplicació al tractament
d'aigües residuals urbanes. La primera és el RD 849/1986, d'11 d'abril, reglament del domini
públic hidràulic i la segona norma que modifica és el RD 509/1996 de 15 de març, que
desenvolupa el RDL 11/1995, de 28 de desembre pel qual s'estableixen les normes aplicables
al tractament d'aigües residuals urbanes.
Mitjançant aquest reial decreto s'imposa el contingut comú dels plans hidrològics, s'adapta a la
terminologia del RD 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit
de la política d'aigües i regula les condicions tècniques dels sistemes de col·lectors i s'adapta el
cànon de control d'abocaments a la nova classificació nacional d'activitats econòmiques (RD
475/2007, de 13 d'abril).
La Llei d'Aigües és conscient que no es pot urbanitzar en qualsevol part, encara que solament
és clara i determinant en assenyalar que els organismes de conca donaran trasllat a les
administracions competents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme de les dades i
estudis disponibles sobre avingudes, a fi de que es tinguin en compte en la planificació del sòl i,
en particular, en les autoritzacions d'usos que s'acordin a les zones inundables.
La viabilitat del proveïment s’ha de calcular amb la demanda a sostre de planejament
considerant el màxim nombre d'habitatges i els usos potencials que poguessin demandar aigua
potable. Quant al sanejament, assenyala que per a cada àmbit considerat s'assenyalaran
conca d'abocament, rierols afectats, càlcul de cabals d'aigües residuals, càlcul de cabals de
pluvials, solucions de sanejament i depuracions adoptades, instal·lacions necessàries i
afeccions produïdes segons els criteris i condicions establertes.
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A les Illes Balears i mitjançant el RD 684/2013, de 6 de setembre, s'ha aprovat el Pla hidrològic
l’objectiu del qual és constituir un marc legal que possibiliti l'ús sostenible de l'aigua garantint a
llarg termini la protecció de la seva qualitat, sent la principal eina de gestió prevista per
aconseguir els objectius mediambientals i sent a més un instrument d'ordenació dels usos de
l'aigua.
05. Telecomunicacions.
Existeix un nou àmbit regulador de les comunicacions electròniques que parteix dels esforços
de la Unió Europea consolidant un marc harmonitzat sobre aquest tema. Arran d'això es dicta la
Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de telecomunicacions, la qual exclou del seu àmbit de
forma expressa els continguts difosos a través de mitjans audiovisuals. En l'actualitat i a causa
dels avanços tecnològics produïts en els últims anys, s'exigeix als ciutadans l'actualització i
perfeccionament de la normativa tècnica reguladora de les infraestructures comunes de
telecomunicacions a l'interior de les edificacions mitjançant dues normes: el Decret Llei 1/1998,
de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis i mitjançant el RD 346/2011, d'11
de març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de
telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions.
Les normes contingudes en el Reglament s'aplicaran a tots els edificis i conjunts immobiliaris en
els quals existeixi continuïtat en l'edificació, d'ús residencial o no, i siguin o no de nova
construcció i que estiguin o s’hagin d'acollir al règim de propietat horitzontal. Apareix el
concepte de “Llar digital” que suposa la convergència d'infraestructures, equipaments i serveis
que atenen a les necessitats de l'habitant d'un habitatge en matèria de confort, seguretat,
estalvi energètic i integració mediambiental, comunicació i accés a continguts multimèdia,
teletreball, formació i oci, però no n'hi ha prou amb dotar l'habitatge d'aquests serveis sinó que
és imprescindible que aquests equipaments estiguin interconnectats per possibilitar la seva
gestió i control. Per tant s’han de planificar les infraestructures de tal forma que permetin la
seva adaptació a serveis d'implantació futura.
06. Servituds Aeronàutiques.
El Reial decret 2858/1981, de 27 de novembre, sobre qualificació dels aeroports civils, fixa els
criteris bàsics per limitar tècnica i administrativament la qualificació dels aeroports segons es
considerin o no d'interès general. En la disposició transitòria es preveu que els aeroports
explotats per l'organisme autònom Aeroports Nacionals s'entendran qualificats com a aeroports
d'interès general. No obstant el concepte d'aeroport d'interès general va quedar obsolet per dos
motius, l'increment del tràfic aeri internacional i el desenvolupament de les competències
estatutàries de les Comunitats autònomes en matèria d'aeroports no qualificats d'interès
general. Per això i mitjançant el RD 1150/2011, de 29 de juliol, es va modificar el Reial decret
de 1981 i en la disposició addicional primera va qualificar com a aeroports d'interès general tots
els aeroports i heliports explotats per “AENA Aeropuertos SA”, per la qual cosa igualment els
aeroports de titularitat no estatal qualificats d'interès general seguirien conservant la seva
qualificació. Entre ells es troba l'aeroport de Palma de Mallorca. No obstant això, cal tenir en
compte que l'aeroport forma part de l'aeròdrom Son Sant Joan d'utilització conjunta amb el
Ministeri de Defensa.
El RD 2591/1998, de 4 de desembre, sobre l'ordenació dels aeroports d'interès general i la
seva zona de servei, en execució del que es disposa en l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'Ordre social (Article 8) preceptua que
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els plans generals d'ordenació urbana han de qualificar als aeroports i les seves zones de
servei com a Sistema General, el qual s’haurà de desenvolupar mitjançant un pla especial que
permeti una coordinació conjunta de les administracions públiques amb competències
concurrents, en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, sobre l'espai aeroportuari,
independentment del Pla Director, que té naturalesa aeroportuària i no urbanística.
L'article 10 preveu que les obres de construcció, reparació i conservació no estan sotmeses als
actes de control preventiu municipal de l'article 84 de la Llei 7/85, de 2 d'abril (LBRL). No
obstant les obres realitzades en el domini públic aeroportuari en virtut d'autorització o concessió
no eximeixen als seus promotors de l'obtenció de permisos, llicències, i altres autoritzacions
que siguin exigibles en disposicions vigents, sempre adaptant-se al pla especial de l'aeroport.
La Disposició Addicional segona, en la seva redacció donada pel RD 297/2013, de 26 d'abril,
requereix la remissió a l'òrgan estatal competent (Ministeri de Foment) dels plans o instruments
generals d'ordenació urbanística o territorial que afectin a la zona de servei aeroportuari o als
seus espais subjectes a servituds aeronàutiques o acústiques d'aeroports d'interès general i
dels usos que es pretenen assignar a aquest espai, abans de la seva aprovació inicial, perquè
l'Estat emeti informe preceptiu i vinculant.
Recentment s'ha publicat el Reial decret 1189/2011, de 19 d'agost, pel qual es regula el
procediment d'emissió dels informes previs al planejament d'infraestructures aeronàutiques,
establiment, modificació i obertura al trànsit d'aeròdroms autonòmics, i es modifica el RD
862/2009, de 14 de maig, pel qual s'aproven les normes tècniques de disseny i operació
d'aeròdroms d'ús públic i es regula la certificació dels aeroports de competència de l'Estat, el
Decret 584/1972, de 24 de febrer, de servituds aeronàutiques i el RD 2591/1998, de 4 de
desembre, sobre l'ordenació dels aeroports d'interès general i la seva zona de servei, en
execució del que es disposa per l'article 166 de la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de
Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre social.
Aquest reial decret de 2011 modifica els articles 1, 27 i 29 del Decret 584/1972,de 24 de febrer,
el qual en l'article 29.1 disposa que per autoritzar construccions, instal·lacions o plantacions en
els espais de servituds aeronàutiques (RD 2038/1986, de 28 de juny, per a l'aeroport de Palma
de Mallorca) es requereix resolució favorable de l'òrgan competent de l'estat i l'article 29.2
disposa que els projectes de plans o instruments d'ordenació urbanística o territorial o els de la
seva revisió o modificació que afectin als espais subjectes a les servituds aeronàutiques seran
informats per la Direcció general d'Aviació Civil del Ministeri de Foment i l'article 29.3 determina
que aquest informe és preceptiu i vinculant pel que fa a la compatibilitat del planejament amb
les servituds aeronàutiques establertes i que els projectes de planejament no podran ser
aprovats definitivament si no s'ajusten a la compatibilitat amb les servituds aeronàutiques.

Secció 03. Legislació urbanística d’àmbit autonòmic.
Cap estatut autonòmic ha deixat d'incloure entre les seves competències les relatives a
l'ordenació territorial i ho han fet com a competència exclusiva. En la nostra comunitat,
concretament en l'article 30.3 de l'Estatut d'Autonomia, s'assumeix la competència exclusiva en
matèria d'ordenació del territori, incloent el litoral, l'urbanisme i l'habitatge, consagrant
l'ordenació territorial com una matèria diferent i diferenciada de l'urbanisme, sense perjudici de
les estretes relacions que existeixen entre ambdues matèries.
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Es pot dir que en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la consolidació de l'Estratègia
Territorial Europea es produeix amb l'aprovació de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d'Ordenació territorial (LOT), l'antecedent de la qual va ser la Llei 8/1987, d'1 abril, que ja
establia els objectius establerts en la carta europea d'ordenació territorial de 1983 i el Decret
123/2002, de 4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 en els municipis de les
Illes, previsió ja feta en la disposició addicional octava de la Llei 6/1999, de 3 d'abril, Directrius
d'ordenació territorial de les Illes Balears.
L'adhesió de l'Ajuntament de Palma a l'Agenda 21 va ser aprovada per unanimitat de tots els
partits polítics, per acord plenari al setembre de 2003 i amb les següents línies estratègiques
del Pla d'acció:
 Governabilitat. Compromís 1.
 Preservació dels valors naturals, la biodiversitat i el paisatge del municipi. Compromisos 2 i
3.
 Mobilitat i transport sostenible. Compromís 6.
 Gestió dels residus, aigua i energia i optimització dels recursos. Compromisos 3 i 4.
 Control de la contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i reducció d'emissions.
Compromís 3.
 Ordenació del territori, planejament urbanístic i habitatge. Compromís 5.
 Impuls de l'economia local, promoció de la diversificació econòmica i el treball. Compromís
8.
 Afavorir la convivència, la integració i la qualitat de vida. Compromisos 7, 9 i 10.
 Illes Balears té el major percentatge de municipis espanyols signataris, amb un 37% del
total, la qual cosa suposa una repercussió territorial molt significativa.
En l'exposició de motius de la Llei 14/2000, abans esmentada, es manifesta que la intensa
activitat econòmica i social que es desenvolupa sobre un fràgil i limitat territori fa que totes les
administracions públiques hagin d'intervenir d'una forma decisiva, intentant obtenir el màxim
benestar de la població i compatibilitzant-ho amb la preservació dels valors mediambientals,
que en el nostre cas són un recurs econòmic fonamental. Aquesta llei (article 3) dóna una nova
regulació competencial en matèria d'ordenació del territori que contempla els següents
instruments:
 Directrius d'ordenació territorial (aprovades per Llei 6/1999, de 3 d'abril, instrument
superior i bàsic de l'ordenació territorial de les Illes Balears. Formulen els principis que han
de guiar les actuacions públiques i privades sobre el territori i, específicament, fixen les
pautes i les regles generals dirigides a la determinació dels límits màxims de creixement
dels diversos usos del sòl i els límits de la seva materialització; l'establiment de
prescripcions per al desenvolupament econòmic que incideixi al territori, la protecció del
medi ambient i l'ús sostenible dels recursos naturals, la fixació dels criteris que han de ser
observats en la redacció dels plans directors sectorials i la localització i execució de les
infraestructures i d'equipaments.
 Plans Territorials Insulars. Són els instruments generals d'ordenació de les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en desenvolupament de les Directrius d'ordenació
del territori.
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 Planes Directors Sectorials. Instruments d'ordenació específica que tenen per objecte
regular, en àmbits materials determinats, el planejament, la projecció, l'execució i la gestió
dels sistemes generals d'infraestructures, equipaments, serveis i activitats d'explotació
dels recursos.
La Llei d'ordenació territorial, en el seu article 15.1, preveu la vinculació dels instruments
d'ordenació territorial prevists en la llei per al planejament urbanístic municipal en tots els
aspectes que predominin els interessos públics de caràcter supramunicipal. Per això, resulta
fonamental el reforçament dels mecanismes de coordinació i cooperació entre les
administracions competents.
Fins ara, la Comunitat Autònoma mancava d'una llei pròpia en matèria urbanística, exceptuant
algunes matèries, entre elles la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del Sòl Rústic. En l'actualitat s'ha
aprovat la Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i ús del sòl, que segons la seva exposició de
motius és una llei poc reglamentista, que permet un desenvolupament normatiu diferenciat per
a cada illa. La llei es limita a regular l'activitat urbanística, la transformació del sòl i el règim
jurídic del sòl transformat, excloent expressament el sòl rústic, que es regula per la seva pròpia
normativa específica.
En el procés d'elaboració del Pla General, en la seva tramitació administrativa, hem de seguir
els criteris establerts per la normativa d'aquesta llei, d'acord amb la seva disposició final
tercera, restant amb caràcter supletori el RD 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de
Planejament.

Secció 04. Legislació urbanística d’àmbit insular.
En el marc de la Llei 14/2000, i per a desenvolupament de les irectrius d'ordenació territorial
(Llei 6/1999, de 3 d'abril) el Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de desembre de 2004 va
aprovar el Pla territorial de Mallorca, que ha sofert dues modificacions: una aprovada al juny de
2010 i una altra al gener de 2011.
El Pla territorial ordena tot allò que transcendeix l'àmbit estrictament municipal i va referit als
assentaments humans, activitats que es duen a terme sobre el territori, usos als quals aquest
es destina, a la creació de serveis comuns per als municipis, mesures per millorar la qualitat de
vida i la protecció del mitjà natural.
Tenint en compte les característiques especials de cada zona, principalment el Pla territorial de
Mallorca ordena la promoció del patrimoni natural i les activitats agràries, la reconversió
territorial i el desenvolupament urbà incorporant i preveient l'estructura territorial de la illa
d'acord amb el Pla hidrològic de les Illes Balears, tenint en compte l'oferta turística i
especialment la Serra de Tramuntana, protegint el seu patrimoni monumental i històric complint
el previst per la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais naturals i del règim urbanístic de les
Àrees d'especial protecció de les Illes Balears. D'acord amb la disposició addicional tercera
(punt 3) del Pla territorial, qualsevol instrument de planejament general ha d'adaptar les seves
disposicions a les previstes en ell, tant les d'aplicació plena com les normes de caràcter
directiu, ja que si incompleix les seves determinacions no es pot tramitar la seva modificació i
no cal l'aprovació definitiva d'elaboració, revisió o modificació de qualsevol instrument de
planejament.
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La disposició addicional setena es refereix al caràcter de mínims de les previsions contingudes
en el Pla Territorial, relatiu a les àrees no incloses en el desenvolupament urbà (Títol II) per la
qual cosa si la planificació municipal els atorga una major protecció, aquesta prevaldrà davant
d'aquell.
D'altra banda, i a causa de la segona modificació del Pla territorial, la disposició addicional
dotzena permet la reconversió residencial a les zones turístiques de municipis que ja tinguin el
seu planejament adaptat a ell.

Secció 05. Legislació urbanística d’àmbit municipal.
La potestat normativa de les corporacions locals, es desprèn de l'article 4 de la Llei 7/1985, de
2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local, sent una manifestació de la seva autonomia
local. No obstant això, les potestats de les entitats locals no s'esgoten amb les enunciades en
l'article 4, sinó que en la llei hi ha altres previsions com la qual realitza l'article 84, que
desenvolupa diferents mitjans d'intervenció en l'activitat dels ciutadans. D'altra banda, les
ordenances municipals complementen l'ordenament jurídic en tots aquells aspectes que afectin
als seus interessos.
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Capítol 02. Legislació mediambiental.
Secció 01. Legislació mediambiental d’àmbit europeu.
Són molts i variats els factors responsables de l'actual ritme de pèrdua de biodiversitat, com la
fragmentació d'hàbitat, el canvi climàtic, l'ús no sostenible dels recursos naturals, així com
l'aparició d'espècies invasores. Els nivells actuals de degradació constitueixen una de les
problemàtiques més greus i alarmants a nivell mundial ja que la seva repercussió no només
afecta des d'un punt de vista ambiental sinó també econòmic i social, sent la seva preservació
el major desafiament que les societats actuals han d'afrontar.
Ja en 1987, l'informe Brundtland “El nostre futur comú”, de la Comissió Mundial del Medi
ambient i Desenvolupament, va definir per primera vegada el concepte de “desenvolupament
sostenible” com aquell que satisfà les necessitats de les generacions presents sense
comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies. Aquest
concepte pretenia compatibilitzar els aspectes ambientals, econòmics i socials des d'una
perspectiva solidària. Des de llavors s'ha anat evolucionant en tots els àmbits, tant en el camp
teòric com a polític i indiscutiblement a nivell internacional. Dues conferències internacionals de
Nacions Unides (la primera a Estocolm en 1972 i la segona a Rio de Janeiro el 5 de juny de
1992) són el clar antecedent de la majoria de tractats actuals en medi ambient i
desenvolupament sostenible i per tant amb incidència en el dret ambiental tant comunitari com
a espanyol.
En tota política ambiental i de sostenibilitat la conservació dels espais naturals ocupa un paper
predominant. De la Convenció de Diversitat Biològica que van signar 150 líders mundials en el
Cim de Rio de Janeiro de 1992 es van extreure alguns dels més importants compromisos
mundials en matèria de conservació mediambiental com van ser els acords en matèria de
biodiversitat, canvi climàtic o la lluita contra la desertificació.
Vint anys després de la Conferència de Rio de Janeiro en 1992, en aquesta mateixa ciutat el 22
de juny de 2012 s'ha aprovat per la Conferència de la ONU el document sobre
Desenvolupament Sostenible Rio+20. La ONU assegura que és una guia perquè el món pugui
fer una transició cap a una "economia verda inclusiva". Aquest document conté l'adopció d'un
pla desenal de nous estàndards de producció i consum sostenible, el llançament d'una
negociació per establir objectius de desenvolupament sostenible i la decisió que sigui creat un
nou indicador global de riquesa que no tingui en compte només el Producte Interior Brut.
La directiva del Consell 85/377/CEE, de 27 de juny de 1985, sobre avaluació de les
repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient disposa que
aquesta avaluació s’haurà de fer sobre els següents factors: home, fauna, flora, sòl, aigua, aire,
clima i paisatge. Per tant, quan parlem de medi ambient hem de tenir en compte els impactes
ambientals directes sobre aquest: emissions atmosfèriques, abocaments, eliminació de residus,
consum de recursos naturals i energètics, contaminació acústica, emissions a l'ambient (pols,
olors), transport, etc. Per tant, la legislació en la matèria pot ser i ha estat prolífica.
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Secció 02. Legislació mediambiental d’àmbit nacional.
El concepte “medi ambient” manca, segons un sector de la doctrina, d'una important precisió
terminològica, per la disparitat de conceptes legals i pel caràcter multidisciplinari d'aquest
terme. El Tribunal Constitucional segueix un concepte ampli de medi ambient, en el qual no
solament s'emmarquen els recursos naturals, sinó també els recursos artificials (patrimoni
històric, cultural, ordenació del territori, urbanisme i habitatge, transport, etc.)
El terme medi ambient es va recollir per primera vegada al nostre país en el Reglament
d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961 (resulta curiós
que ja el reglament donés prioritat a la llicència de caràcter mediambiental sobre la llicència
urbanística) i després en el Decret 2107/1968, de 16 d'agost, sobre règim de les poblacions
amb alts nivells de contaminació atmosfèrica o de pertorbacions per sorolls i vibracions.
Històricament van ser els municipis els que venien regulant les activitats de repercussió
mediambiental a través dels seus ordenances de policia, de salubritat, circulació en vies
urbanes, etc.
Avui la competència estatal es limita a establir les bases de l'ordenació mediambiental. El
desenvolupament normatiu i de gestió correspon a les Comunitats autònomes i no solament la
protecció del medi ambient, sinó sobre la multitud de matèries relacionades amb aquest, com
l'urbanisme, agricultura, muntanyes, caça, pesca, patrimoni cultural, etc.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local, en els articles 25 i 26 en la redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, delega la competència als municipis de la seva
gestió del medi ambient urbà i en els municipis amb població superior a 50.000 habitants els
atorga la competència en matèria de medi ambient urbà, en particular les relatives a la gestió
de residus urbans, el subministrament d'aigua i el tractament de les aigües residuals.
També a nivell estatal i a conseqüència de la directiva del Consell 85/377/CEE, de 27 de juny
de 1985, es va aprovar el RD legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual es va aprovar el Text
refós de la llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental, entenent aquesta avaluació de projectes com
un procés que s'inicia amb una definició genèrica del projecte que es pretén dur a terme i
finalitza amb la declaració d'impacte ambiental feta per l'òrgan ambiental competent en la qual
es recullen les condicions aptes per a una adequada protecció del medi ambient
L'avaluació d'impacte ambiental constitueix una tècnica generalitzada en tots els països
industrialitzats recomanada per la OCDE i la CEE com a instrument més adequat per a la
preservació dels recursos naturals i la defensa del medi ambient. La realitat és que en les
últimes dècades s'ha imposat la necessitat d'acompanyar estudis d'impacte mediambiental tant
per a particulars com per a l'administració pública i això es veu reflectit en la perceptivitat
d'acompanyar l'estudi mediambiental tant en projectes d'inversions en infraestructures com en
la fase de planificació urbanística o territorial a través de l'Avaluació Ambiental Estratègica. La
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell va ser traslladada a l'ordenament
jurídic intern mitjançant la Llei 9/2006, de 28 d'abril, llei bàsica íntegrament exceptuant el seu
títol III i algunes disposicions, segons dicta la disposició final tercera. El fonament de la llei és la
necessitat de protegir el medi ambient en les polítiques i activitats sectorials, per evitar l'impacte
negatiu de les possibles repercussions previsibles sobre el medi ambient. Però no solament cal
parlar de mesures sinó també de responsabilitat mediambiental en compliment del mandat
constitucional de l'article 45, previsió que es fa amb la publicació de la Llei 26/2007, de 23
d'octubre, de Responsabilitat mediambiental, la qual protegeix els recursos naturals que tinguin
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cabuda en el concepte de dany mediambiental (dany al sòl, aigua, flora i fauna, etc.) i d'altra
banda en matèria de responsabilitats cal citar Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del
Codi Penal, que el seu títol VI va referit als delictes relatius a l'ordenació del territori i
l'urbanisme, la protecció del patrimoni històric i el medi ambient posat que castiga com a delicte
a qui provoqui o realitzi directa o indirectament, emissions, abocaments, radiacions, extraccions
o excavacions, aterraments, sorolls, vibracions, injeccions o dipòsits, en l'atmosfera, el sòl, el
subsòl o les aigües terrestres, subterrànies o marítimes, inclòs alta mar, si provoca greu risc per
a la salut de les persones.
Avui cal parlar d'un canvi normatiu produït, quant a legislació bàsica en matèria mediambiental,
per la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació ambiental, aprovada recentment i de directa
aplicació quant a projectes estatals, però d'aplicació diferida per a les Comunitats autònomes
quant als seus preceptes bàsics, perquè és a partir de 12 de desembre de 2014 quan la
normativa autonòmica en les Illes Balears haurà d'estar adaptada a la llei o, cas contrari, serà
de directa aplicació sense necessitat de la seva adaptació. Aquesta llei refon en un text únic tot
el règim jurídic d'avaluació de plans, programes i projectes i unifica en una sola norma dues
disposicions, la Llei 9/2006, de 28 d'abril, i el RDL 1/2008, d'11 de gener. Ambdues
disposicions restaran derogades, a l'efecte de Comunitats autònomes i entitats locals, a partir
de desembre de 2014.
La resta de normativa és molt dispersa i àmplia: llei d'aigües, costes, mines, muntanyes, caça,
incendis forestals, hidrocarburs, energia, etc. Des de l'òptica municipal i amb més incidència en
les seves competències cal esmentar:
 Residus sòlids urbans: La moderna concepció de la política de residus es caracteritza per
l'abandó de la seva classificació en dues úniques modalitats (general i perilloses) i
l'establiment d'una normativa comuna per tots ells, que pot ser complementada amb una
regulació específica per a determinades categories de residus. L'adequació del nostre dret
a aquesta filosofia es va portar a efecte amb la promulgació de la Llei 10/1998, de
Residus, que pretenia contribuir a la protecció del medi ambient, coordinant la política de
residus amb les polítiques econòmiques, industrials i territorials a fi d'incentivar la seva
reducció en origen i donar prioritat a la reutilització, reciclat i valoració de residus.
Actualment, quan la producció de residus es troba en continu augment i quan l'activitat
econòmica vinculada als residus aconsegueix cada vegada major importància, tant per la
seva envergadura com per la seva repercussió directa en la sostenibilitat del model
econòmic europeu, i a conseqüència de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen
determinades Directives integrant-les en una única norma “Directiva marc de residus” s'ha
aprovat la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i sòls contaminats, que actualitza i
millora el règim previst en la llei de 1998, a la qual deroga.
El servei de destrucció o tractament tècnic sanitari d'escombraries i residus que porta
implícita la recollida domiciliària dels mateixos és de prestació obligatòria en tots els
municipis. En qualsevol cas, s'estarà al que es disposa en les previsions que els plans
generals d'ordenació de cada municipi prevegin sobre l'emplaçament d'abocadors o
instal·lacions de tractament, sobretot en el cas de polígons industrials.
 L'atmosfera és un ben comú indispensable per a la vida, per la seva condició de recurs
vital i pels danys que es poden derivar de la seva contaminació i la seva protecció és una
prioritat de política ambiental. Concepte com a qualitat de vida i dret a un medi ambient
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adequat, fan que la jurisprudència quan es produeixin immissions a l'atmosfera per
contaminació lumínica, eflúvíca, olorígena o pulvígena siguin indemnitzables a qui es vegi
afectat per elles.
A nivell estatal es va publicar la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'aire i
protecció de l'atmosfera (que exclou el soroll) a l'article 5.3 del qual s'estableix que les
entitats locals són les que han d'exercir les competències en matèria de qualitat de l'aire i
protecció de l'atmosfera que tinguin atribuïdes en l'àmbit de la seva legislació específica.
Per tant, hauran d'adaptar les seves ordenances i el planejament urbanístic a les
previsions d'aquesta llei, havent les Comunitats autònomes juntament amb la participació
de les entitats locals, zonificar el seu territori segons els nivells contaminants pels quals
s'hagin establert objectius de qualitat de l'aire i aquesta informació ha de ser tinguda en
compte en l'elaboració i aprovació dels plans urbanístics i d'ordenació del territori.
 L'aigua és un element essencial per a la vida i quan escasseja o és impura la salut està en
perill. Per això la Llei General de sanitat determina que els ajuntaments tindran com a
responsabilitat la del control sanitari del medi ambient, que afectarà a un adequat
proveïment d'aigua. En ser una competència municipal, els ajuntaments han d'implantar
procediments que assegurin l'adequada depuració de les aigües i d'altra banda està la
legislació urbanística que dictamina que perquè un terreny tingui la condició d'urbà,
requereix explicar, entre altres serveis, amb els de proveïment d'aigües i evacuació
d'aigües residuals.
Quant a la xarxa de clavegueram, té el caràcter de bé de domini públic i és obligatòria
l'escomesa per a totes les construccions que es realitzin en el sòl urbà, la qual haurà de
ser prevista i pagada pels promotors en els diferents sistemes d'execució del planejament
per a les obres d'urbanització.
A nivell de l'Estat la regulació normativa de mesures en matèria d'aigua ve regulat per la
Llei d'Aigües i per la Llei de Costes, complementant-se amb el RDL 11/1995, de 28 de
desembre, pel qual s'estableixen normes sobre el tractament d'aigües residuals urbanes.
Aquest RD Llei suposa la transposició al Dret intern de la Directiva 91/271/CEE, que
modifica l'article 26 de la Llei de Bases de Règim Local en diferir a les Comunitats
autònomes la delimitació de les aglomeracions urbanes. Aquest RDL va ser desenvolupat
pel RD 509/1996, de 15 de març, i modificat posteriorment pel RD 2116/1998, de 2
d'octubre, on es determinen els criteris per assenyalar les zones sensibles o menys
sensibles i els requisits tècnics dels sistemes de col·lectors i el tractament de les aigües
residuals industrials.
 La Llei General de sanitat atorga competències als municipis sobre control sanitari del
medi ambient, contaminació atmosfèrica, proveïment d'aigües, etc.

Secció 03. Legislació mediambiental d’àmbit autonòmic.
A nivell de normativa de les Illes Balears cal citar la Llei 3/2005, de 20 d'abril, de Protecció del
mitjà nocturn, regulant el règim jurídic a seguir en les instal·lacions d'enllumenat exterior, tant
públic com a privat, de cara a protegir la contaminació lumínica que puguin produir mitjançant
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un ús racional i eficient de l'energia. Per a això el territori s'ha de dividir en zones segons la
vulnerabilitat lumínica de les mateixes.
La normativa europea sobre medi ambient ha contribuït a la superació de la configuració de les
llicències municipals i dels conceptes de “molestes, insalubres, nocives i perilloses”. La
importància radica que la instal·lació de determinades activitats hagi de comportar l'adopció de
mesures adequades perquè una activitat no causi perjudici ni a les persones ni al medi
ambient, ni als béns. En matèria d'activitats, la competència de les quals és autonòmica, la
seva regulació ve donada per la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació,
accés i exercici d'activitats en les Illes Balears, incidint en el principi de qualitat de vida establert
en l'article 45 de la Constitució Espanyola, pel qual no solament no s'ha de contaminar sinó que
s’han de crear les condicions més favorables perquè el conjunt de la població aconsegueixi el
més alt nivell de qualitat de vida.

Secció 04. Incidència especial de la legislació sobre renou al planejament.
La Directiva 2002/49/CE del Parlament i el Consell, de 25 de juny de 2002, té com a objectiu la
protecció contra el soroll ambiental emès per les principals fonts (en particular vehicles,
infraestructures de ferrocarril i carreteres, aeronaus, equipament industrial i d'ús a l'aire lliure de
màquines mòbils) i per desenvolupar mesures addicionals a curt, mitjà i llarg termini, ja que
algunes categories d'emissions de sorolls procedents de determinats productes ja estan
cobertes per altres directives comunitàries.
El soroll ambiental al que estan exposats els éssers humans, segons la directiva, es produeix
en particular en zones urbanitzades, en parcs públics, en zones tranquil·les en camp obert, en
proximitats de centres escolars i als voltants dels hospitals i altres edificis vulnerables al soroll.
Partint d'aquestes premisses, i per buscar eines eficaces per gestionar i avaluar la
contaminació acústica de les ciutats, la Directiva preveu mecanismes per aconseguir objectius
de qualitat acústica: zonificar el territori mitjançant la delimitació d'àrees acústiques, elaboració
de mapes de soroll i plans d'acció contra aquest. La seva transposició a la normativa estatal es
va fer mitjançant la Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Renou, i el seu objecte i finalitat és
prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica, entenent aquesta com a renous o vibracions
que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones. La Llei té dos reglaments de
desenvolupament: RD 1513/2005, de 16 de desembre, referit a avaluació i gestió del renou
ambiental i el RD 1367/2007, de 19 d'octubre, referit a zonificació acústica, objectius de qualitat
acústica i emissions acústiques.
Amb anterioritat a la Directiva es van adoptar mesures tendents a reduir el renou dels focus
emissors, però a partir d'aquesta, la llei de renou no solament assumeix el previst en la directiva
sinó que va més enllà, establint mecanismes per millorar la qualitat acústica de l'entorn i
vinculant de forma explícita als ajuntaments a adaptar els seus ordenances i el planejament
urbanístic a les previsions de la llei, tendint en compte el que es disposa en la normativa
autonòmica.
A les Illes Balears es va publicar la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la Contaminació
acústica, que incorpora els principis i figures d'actuació contra el renou previstes per la Unió
Europea i ja recollides en la llei estatal. La llei atorga el pes de les competències, en matèria de
gestió i protecció de la contaminació acústica, als ajuntaments, encunyant una única
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denominació (plans acústics d'acció municipal) en els quals s'integren els mapes estratègics de
renou i les figures previstes a nivell estatal denominades zonificació acústica (delimitar el
territori en àrees acústiques en atenció a l'ús predominant del sòl, tenint en compte les zones
de servitud acústica i de reserves de so d'origen natural, per la qual cosa la zonificació afectarà
a les àrees urbanitzades i als nous desenvolupaments urbanístics) i pla d'acció (que va dirigit a
solucionar qüestions relatives al renou, els seus efectes i la seva reducció).
Per tant a les Illes Balears, la zonificació ha d'anar més enllà, d'acord amb el que es disposa en
el Títol III de la llei que regula el procés de planificació i gestió acústica. Aquest Títol III es troba
dividit en dos capítols: el primer relatiu a objectius de qualitat acústica i el segon relatiu a la
planificació i gestió acústica, el qual per la seva banda es troba dividit en cinc seccions.
La secció primera defineix l'objecte de la planificació acústica i els instruments mitjançant els
quals es pot planificar i gestionar la contaminació acústica (renou i vibracions). La secció
segona desglossa els diferents tipus d'àrees acústiques, especificant que la delimitació
d'aquestes correspon als ajuntaments, els quals poden desenvolupar-les bé mitjançant
ordenança o bé mitjançant la incorporació d'aquestes àrees en els instruments de planejament
urbanístic tal com assenyala l'article 28.2 de la llei. La secció tercera defineix i desenvolupa
l'elaboració dels mapes de renou, antecedent de la planificació, ja que analitzen el renou
existent i proporcionen informació sobre les fonts sonores del municipi. Aquests hauran
d'incloure les zones de servituds acústiques amb incidència en el planejament ja que
compatibilitzen usos del sòl amb activitats, instal·lacions o edificacions implantades o que es
puguin implantar. La secció quarta desenvolupa el pla acústic d'acció municipal i la seva
incidència en els instruments de planejament urbanístic. La secció cinquena parla de la
declaració de zones especials en la planificació acústica a causa de la producció d'elevats
nivells sonors. Els plans acústics d'acció municipal tenen per objecte identificar les àrees
acústiques d'acord amb els usos previstos o previsibles identificant les condicions acústiques
de cada àrea i incloent a més l'adopció de mesures que permetin una reducció progressiva dels
nivells sonors.
L'article 28 de la llei determina que el planejament urbanístic ha d'establir la informació i les
propostes contingudes en els plans acústics municipals i en cas que aquests no existeixin, han
d'incorporar un estudi acústic de l'àmbit d'ordenació del planejament que permeti avaluar
l'impacte acústic i l'adopció de mesures. L'apartat segon d'aquest article dóna les
determinacions mínimes que han de figurar en els instruments de planejament.
El pla acústic d'acció municipal ha de tenir el següent contingut mínim: identificar les àrees
acústiques (segons la disposició addicional novena de la llei i mentre el govern central no
aprovi els criteris de delimitació, aquesta es pot fer bé en funció de l'ús predominant del sòl o
bé d'acord amb la diferent sensibilitat acústica que hi hagi a les diverses zones), un mapa de
renou i un programa d'actuació amb les mesures previstes en l'article 24 de la llei i és preceptiu
per a l'ajuntament que contempli tot el terme municipal.
La seva elaboració competeix al personal tècnic competent i el projecte del pla acústic (que ha
d'aprovar la junta de govern local) abans de la seva aprovació definitiva (que compet al ple), ha
de sotmetre's a informació pública durant un mes en el BOIB i en dos diaris de major difusió,
donant audiència al públic d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol.
Transcorregut el període d'informació pública i en el termini màxim de dos mesos, l'ajuntament
ha d'aprovar-ho per acord ple i s’haurà de publicar al BOIB i entrarà en vigor, excepte
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disposició en contra, l'endemà de la seva publicació. És preceptiu remetre una còpia al Consell
de Mallorca, una vegada aprovat definitivament el pla acústic.
Partint de la connexió que té la contaminació acústica a les zones poblades o urbanitzades és
lògic que la llei vinculi el planejament urbanístic amb accions tendents a obtenir unes
condicions acústiques adequades. Per això totes les figures de planejament urbanístic han
d'incloure de forma explícita la delimitació de la zonificació acústica (o pla acústic d'acció
municipal en Illes Balears) de la superfície en què actuen, ja que una vegada delimitades les
àrees i definits els límits de qualitat acústica de cadascuna, és quan resultarà possible,
mitjançant el corresponent mapa de renou, delimitar teòricament l'àrea conflictiva per la seva
incompatibilitat amb els usos urbanístics confrontants i crear el pla d'acció corresponent.
El títol IV de la Llei 1/2007, de 16 de març, citada, és el títol que regula la prevenció de la
contaminació acústica mitjançant la intervenció administrativa. Un dels mitjans d'intervenció
administrativa en l'activitat dels ciutadans és l'atorgament de llicències, i la llei diu que no es
podran atorgar noves llicències de construcció d'edificacions destinades a usos sanitaris,
educatius o culturals si els índexs de “immissió” incompleixen els objectius de qualitat acústica
previstos a la corresponent àrea acústica. No obstant això i per motius excepcionals d'interès
públic, es podran atorgar noves llicències, sempre que els nous edificis satisfacin els objectius
establerts per a l'espai interior. En relació a les llicències d'activitats o instal·lacions comercials i
industrials, activitats amb música i activitats d'entreteniment o oci, les activitats desenvolupades
a l'aire lliure, els treballs realitzats en la via pública, així com la instal·lació de sistemes d'alarma
o de qualsevol acústic hauran de complir les condicions acústiques exigibles per la normativa
d'aplicació i per la llei de contaminació acústica. Quant a aquest tipus de llicències que van ser
atorgades amb anterioritat a la publicació de la llei i d'acord amb el previst en la disposició
transitòria primera, s’hauran d'adaptar als requisits previstos en la llei, com a màxim i per regla
general en dos anys, exceptuant alguns supòsits previstos en la llei que s’hauran d'adaptar als
terminis determinats que en ella s'exposen.
No obstant això i d'acord amb la disposició addicional primera, cal eximir amb caràcter temporal
del compliment dels nivells de pertorbació acústica o de vibracions en determinats actes de
caràcter oficial, cultural, festiu, religiós i altres anàlegs. Igualment i de forma excepcional es pot
eximir, previ informe de la Conselleria de Medi ambient, de tot o part d'un projecte determinat i
es poden establir altres nivells màxims específics.
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Capítol 03. Legislació paisatgística.
Secció 01. Legislació paisatgística d’àmbit europeu.
L'any 2000 es va aprovar, a Florència, el Conveni Europeu del paisatge, ratificat per Espanya
l'any 2007, l'objectiu del qual abasta les àrees naturals, rurals, urbanes i periurbanes i comprèn
a més les zones terrestre, marítima i les aigües interiors. Es refereix tant als paisatges que es
puguin considerar excepcionals com als paisatges quotidians o degradats.
El Conveni ofereix un nou i sòlid marc per situar el paisatge en un primer plànol on els
conceptes de Patrimoni cultural i natural per primera vegada es fusionen en una visió integral
del paisatge. La conservació és part fonamental de l'estratègia de gestió sostenible del territori i
els seus recursos. En resposta a aquests compromisos assumits, sorgeix la Xarxa Natura 2000,
a nivell europeu, que constitueix la pedra angular per a la conservació de la naturalesa i
biodiversitat, consistent en una xarxa d'àrees protegides establertes sota la Directiva Hàbitat de
1992, en la qual es defineixen la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) que passen a ser
zones d'especial conservació (ZEC) i la Directiva d'aus de 1979 que designa les zones
d'especial protecció de les aus silvestres (ZEPA), amb això es pretén assegurar a llarg termini
les espècies i hàbitat més amenaçats d'Europa.

Secció 02. Legislació paisatgística d’àmbit nacional.
Al nostre país la xarxa d'àrees protegides neix amb la Llei del Sòl, text refós de 9 d'abril de
1976, que conté referències precises a la conservació dels recursos naturals i a la renovació i
desenvolupament del medi natural. Aquests objectius de protecció són inherents a tota política
urbanística, no obstant això la necessitat sorgida de protegir el patrimoni natural i paisatgístic
ha culminat en un entramat de lleis específiques, el contingut bàsic de les quals correspon a
l'Estat, com la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni natural i la biodiversitat, la Llei
45/2007, per al desenvolupament sostenible del medi rural, la Llei 43/2003, de 21 de novembre,
de Forests, la Llei 5/2007, de 3 d'abril, Xarxa de Parcs nacionals, la Llei 22/1988 de 28 de juliol,
de Costes, entre d’altres. Un dels principis inspiradors de la Llei 42/2007 esmentada és el de la
prevalença de la protecció ambiental sobre l'ordenació territorial i urbanística. En aquest sentit
la llei estableix un instrument específic que garanteix aquesta protecció, els plans d'ordenació
dels recursos naturals (PORN), que prevaldran sobre instruments d'ordenació territorial i
urbanística, i d'altra banda la integració de la biodiversitat en polítiques sectorials com un dels
principals objectius de la llei: “Els poders públics hauran d'integrar en les polítiques sectorials
els objectius i les previsions necessàries per a la conservació i valoració del Patrimoni natural,
la protecció de la Biodiversitat i la Geodiversitat, la conservació, el manteniment i l'ús sostenible
dels recursos naturals i si escau, la restauració de la integritat dels ecosistemes”. Entre els
sectors que compten amb directrius per a l'elaboració d'aquests plans es troben el turisme,
l'energia, la indústria, la sanitat, el transport, l'agricultura, la caça, la pesca, l'aqüicultura i el
comerç. L'article 28.2 de la llei ha estat modificat pel RDL 17/2012, de 4 de maig, en el sentit
que si es solapen en un mateix lloc diferents figures d'espais protegits, s’hauran de coordinar
els mecanismes de planificació i normativització en un únic document integrat a aquest efecte
que conformin un tot coherent.
La Llei 45/2007, per la seva banda, presta especial atenció al desenvolupament sostenible de
la zona Natura 2000 en establir la seva consideració com a zones prioritàries per a l'aplicació
del Programa de Desenvolupament rural sostenible. Les mesures es dirigeixen a fer compatible
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el desenvolupament urbanístic amb el manteniment del medi ambient rural i afavorir el seu
patrimoni arquitectònic, facilitant un urbanisme adaptat a les seves condicions específiques

Secció 03 Legislació paisatgística d’àmbit autonòmic.
Els espais naturals protegits són les zones terrestres i marines de les Illes Balears declarades
com a tals en la forma prevista a la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais
de rellevància ambiental (LECO), atenent la seva representativitat, singularitat, fragilitat o
interès dels seus elements o sistemes naturals, pertanyent al municipi de Palma dos d'ells: el
parc nacional marítimo-terrestre de Cabrera i la part de la Serra de Tramuntana (declarada
paratge natural) situada en aquest terme municipal.
No podem oblidar que el text refós de la llei sobre règim del sòl i ordenació urbana de 9 d'abril
de 1976 preveu la conservació del sòl i la protecció de cadascun dels elements naturals
d'aquest, sigui flora, fauna o paisatge. A les Illes Balears tenen rellevància en el planejament
dues lleis: la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'Espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció, que suposa des del punt de vista de l'ordenació urbanística un règim
protector per evitar la degradació d'aquests espais i la Llei 5/2005, abans citada, que neix a
conseqüència de la directiva 92/43/CE del Consell de 21 de maig relativa a la conservació dels
hàbitat naturals i de la flora i la fauna silvestres, que posa en marxa la Xarxa ecològica europea
denominada “Natura 2000”. Aquesta xarxa es troba integrada per les zones d'especial protecció
de les aus (ZEPA) i per zones d'especial conservació (ZEC) que es declaren una vegada
aprovada la llista de llocs d'importància comunitària (LIC). Per això dins dels espais naturals
protegits la Llei 5/2005 crea una nova figura denominada “paratge natural”.
Finalment cal fer esment a la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de Sòl rústic de les Illes Balears, per la
seva connexió amb les dues normes anteriors, ja que aquest tipus de sòl constitueix la major
part del nostre territori. La llei determina que correspon al planejament general la classificació
d'aquest tipus de sòl, però determina les qualificacions bàsiques per concretar l'ordenació i
determina la possibilitat d'ordenació dels assentaments i conjunts edificats mitjançant la seva
qualificació de nucli rural dins del sòl rústic, i d'altra banda, mitjançant el procediment de
declaració d'interès general, cal autoritzar activitats diferents a les admeses per la llei

Secció 04. Legislació paisatgística d’àmbit insular.
La modificació número dos del Pla territorial insular de Mallorca pren en consideració com a fet
rellevant l'adhesió del Consell de Mallorca al Conveni europeu del paisatge realitzada
mitjançant acord del Ple de 4 de febrer de 2008, així com el seu desenvolupament contingut en
el document de "Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca", que es va presentar en el
mes d'abril de 2009 i on es van definir un conjunt de fonaments, criteris, objectius i línies
d'actuació a seguir.
S'incorporen a aquest document determinacions en matèria paisatgística per a, segons la
memòria, adaptar l'ordenació territorial als principis i polítiques de la Unió Europea en matèria
d'ús racional del territori, els recursos naturals i del paisatge i de sostenibilitat ambiental i
territorial, aconseguint d'aquesta manera amb la incorporació de la variable de conservació
paisatgística al Pla territorial insular de Mallorca donar compliment a algunes de previsions de
l'Estratègia Territorial Europea (1999), en l'Agenda territorial europea i política de cohesió
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(2007-2013) i a les iniciatives del Consell d'Europa en la matèria: la Carta europea d'ordenació
del territori (1983), els Principis Directors CEMAT (2000) i el ja esmentat Conveni Europeu del
paisatge (2000).
D'aquesta manera es desenvolupa una figura d'intervenció territorial (els àmbits d'intervenció
paisatgística, AIP) que impliquen una sèrie d'actuacions de caràcter paisatgístic que necessiten
d'operacions prèvies de coordinació o d'ordenació dels usos sobre el territori per ser posades
en pràctica.
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Capítol 04. Legislació sobre participació ciutadana.
Per acord plenari de 25 de novembre de 2004 va ser aprovat el Reglament de participació
ciutadana de l'Ajuntament de Palma de Mallorca que en l'exposició de motius diu: “La
participació és un dels pilars sobre els quals s'assenta la idea de democràcia i és també un dels
criteris a través dels quals els ciutadans jutgen l'acció dels seus governs.”
Aquesta vinculació entre participació i democràcia adquireix un significat essencial en l'àmbit
local ja que el millor servei al ciutadà constitueix la raó de les reformes que s'han anat realitzant
per configurar una administració moderna que faci efectius els principis d'eficàcia, eficiència i
transparència.
El dret administratiu actua com a garant de la relació ciutadà administració, que es concreta en
un determinat estatus jurídic que crea drets i obligacions, d’aquí que conceptes com a
participació, igualtat, accessibilitat i administració electrònica, encara que regulats per
normatives diferents i específiques, es puguin conjuminar en un mateix epígraf, a causa que
d'alguna forma es troben interrelacionats. El concepte de participació de tots els ciutadans
implica a més gestionar polítiques d'igualtat i accessibilitat per determinats col·lectius més
desfavorits, ja sigui per respecte a la dignitat inherent de la persona o bé per a l'autonomia
individual, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats.
El TRLS, en el seu article 2.3, diu que els poders públics promouran les condicions perquè els
drets i deures establerts en els articles següents siguin reals i efectius; en l'article 3.2.c es
proclama el dret a la informació dels ciutadans i de les entitats més representatives dels
interessos afectats pels processos urbanístics, així com la participació ciutadana en l'ordenació
i gestió urbanístiques, detallant-se en l'article 4.i la participació efectiva en els processos
d'elaboració i aprovació de qualsevol instrument d'ordenació i execució urbanística, reiterant-se
en l'article 11, relatiu a publicitat i eficàcia de la gestió pública urbanística, afegint a més l'impuls
de la publicitat telemàtica.
La Llei 9/2006, de 28 d'abril, d'Avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient, pretén integrar els aspectes ambientals en l'elaboració i aprovació de plans i
programes i, d'altra banda, promoure el desenvolupament sostenible en la seva triple dimensió
econòmica, social i ambiental a través d'un procés continu d'avaluació en el qual es garanteixi
la transparència i la participació que, amb caràcter general, consagra la Constitució Espanyola
en el seu article 9.2. i el Conveni sobre accés a la informació i a la participació del públic en la
presa de decisions i l'accés a la justícia en matèria de medi ambient, fet en Aarhus el 25 de
juny de 1998, ratificat per Espanya en el 2004, a més de dues directives del Parlament Europeu
i del Consell: 2003/4/CE i la 2003/35/CE, que modifiquen la directiva 85/337/CEE quant a la
participació pública i que han estat traslladades al règim jurídic intern mitjançant Llei 27/2006,
de 18 de juliol.
La Llei 27/2006, de 18 de juliol, que regula el dret d'accés a la informació, de participació
pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, llei estatal bàsica pràcticament
íntegrament, regula en els seus articles 3.2, 7.2, 16.1.a i 18 el dret d'accés a la informació i
participació ciutadana en els assumptes de caràcter ambiental i entre ells cita com a tals: plans,
programes i disposicions de caràcter general. No obstant això, tant en l'avaluació ambiental
estratègica com en la fase d'aprovació inicial del PGOU, per llei, ja porten implícita la informació
i participació ciutadanes, amb el que s'entén que queda suficientment acreditat el deure que
imposa la Llei 27/2006 a les administracions publiques d'informar del dret a participar i de la
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forma en què poden fer-ho, reconèixer el dret a formular observacions i comentaris en les fases
inicials dels procediments.
En l'àmbit local cal tenir en compte l'impuls de la Recomanació, REC 19 de l'any 2001, del
Comitè de Ministres als estats Membres sobre la participació dels ciutadans en la vida pública a
nivell local, que es va plasmar en la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la
modernització del govern local, on s'estableixen uns estàndards mínims a l'efecte de constituir
un important instrument participatiu: necessitat de reglaments orgànics de participació
ciutadana en tots els municipis, aplicació necessària de les noves tecnologies de la informació i
la comunicació de forma interactiva, per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns,
així com la introducció de les iniciatives ciutadanes en la legislació bàsica sobre règim local.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local (d'ara endavant LBRL), en l'article 18
proclama el dret dels veïns a participar en la gestió municipal, dret que es desenvolupa en els
articles 69 i 70.2 i 70 bis, apartat tercer, i específicament en matèria urbanística tenim l'article
12 de la Llei 2/2014, de 23 de març, d'Ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, que diu
expressament que els ciutadans tenen dret a obtenir còpies i a ser informats dels instruments
d'ordenació territorial i urbanístics, així com tenen el dret a participar en els procediments
d'elaboració i aprovació dels instruments d'ordenació territorial i urbanística pel que ara és un
deure l'administració pública amb competència urbanística tenir a la disposició dels ciutadans
còpies completes del planejament.
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic i procediment administratiu comú, en el
seu article 86 diu que el termini per formular al·legacions mai podrà ser inferior a vint dies,
entesos com a dies hàbils i no naturals, d'acord amb l'article 48.1, però aquest termini va referit
a la participació pública com a participació ciutadana, no com a participació en la iniciativa
urbanística, per a això cal acudir a l'esmentat article 12 de la Llei 2/2014.
Els articles 116 i 125 del Reglament de planejament de 1978 configuraven com a tràmit
potestatiu el d'exposició al públic dels treballs d'elaboració del PGOU (bé un avanç de la
totalitat del pla o bé d'avantprojectes parcials) una vegada que “hagi adquirit el suficient grau de
desenvolupament que permeti formular els criteris, objectius i solucions generals del
planejament”. No obstant això ara l'article 12.2 de la Llei 2/2014 preveu com un dret dels
ciutadans i ciutadanes el dret a participar en l'elaboració i aprovació dels instruments
d'ordenació territorial i urbanística i per això la formulació de l'avanç de la revisió del pla general
queda convertit en virtut de l'article 51 en un tràmit preceptiu seguit de la seva submissió a
informació pública per termini mínim d'un mes, a l'efecte de formular suggeriments o altres
alternatives de planejament. És el tràmit de consulta pública prèvia a l'aprovació inicial de
PGOU: requereix anunci al BOIB i publicació almenys en un diari de major circulació.
No obstant això, en l'informe de sostenibilitat mediambiental el tràmit de consultes és preceptiu
i el termini d'exposició no pot ser inferior a quaranta-cinc dies hàbils. Per agilitzar tràmits, es
poden realitzar al mateix temps l'exposició pública de les consultes (avanç) amb les de l'informe
de sostenibilitat ambiental, prèvia publicació al BOIB d'acord amb l'establert en l'article 10 de la
Llei 9/2006, i en l'article 89 de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d'impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears. En fer-se l'exposició
publica conjunta de l'avanç del PGOU i de l'informe de sostenibilitat ambiental, el termini
d'exposició publica serà de quaranta-cinc dies, ja que la llei en el cas de l'avanç del
planejament exigeix un mínim d'exposició, el qual per tant pot ser ampliat, i d'altra banda
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l'article 82.3 de la llei 11/2006 estableix que l'avaluació ambiental estratègica s’ha de realitzar
durant el procés de l'elaboració del PGOU i abans de la seva aprovació inicial.
Durant aquest procés i formant part integrant del pla general municipal d'ordenació urbana,
l'ajuntament ha de remetre l'informe per a la seva consulta durant el mateix termini de quarantacinc dies hàbils, a les administracions públiques i altres persones físiques i jurídiques que
s'estableixin en el document de referència, elaborat per la Conselleria de Medi ambient.
En els anuncis d'informació pública s'ha de fer constar que la mateixa es realitza tant a l'efecte
de les normes urbanístiques com a l'efecte de l'aplicació de la Llei 9/2006 estatal i la Llei
11/2006 de la Comunitat autònoma.
En la tramitació del PGOU s’haurà de tenir en compte l'informe de sostenibilitat ambiental, les
al·legacions formulades en la fase de consultes de l'informe i la memòria ambiental.
En ser Palma capital de província, l'obertura del tràmit d'informació pública s’ha de publicar en
el BOE, en el BOIB i almenys en un dels diaris de major circulació, per un termini com a mínim
d’un mes que s’haurà de computar de data a data des de la publicació.
Una vegada aprovat inicialment el PGOU, i en la fase d'informació pública també s’haurà de
publicar determinada documentació adjunta relacionada amb les conclusions de l'informe
mediambiental i s’ha d'emplenar el tràmit específic d'audiència al Consell de Mallorca, el qual
haurà d'emetre informe no vinculant sobre aquest tema, en el termini de dos mesos (article 72 i
73 de la Llei de Capitalitat de Palma de Mallorca).
Els plànols que s’hagin d'exposar al públic per a la seva consulta han d'anar diligenciats pel
secretari de la Corporació, acreditant que aquests corresponen als plànols aprovats inicialment.
Han de constar tots els documents constitutius del PGOU i no es pot impedir la seva consulta.
La publicitat dels plans es referirà a la totalitat dels documents que els constitueixin. La consulta
es realitzarà en els locals que assenyali l'Ajuntament interessat. Les dependències que a
aquest efecte s'habilitin estaran obertes quatre hores diàries, almenys. L'horari haurà de
coincidir amb el de despatx al públic de la resta de les oficines municipals. Tots els ciutadans
tenen dret a obtenir còpies dels acords de les corporacions locals i dels seus antecedents
(article 70.3 la LBRL i 207 del Reglament d'organització, funcionament i de règim jurídic de les
entitats locals de 1985). Segons el resultat de la informació pública i si el consistori decideix
realitzar alguna modificació substancial de criteri o objectiu del pla aprovat inicialment, s’haurà
d'obrir un nou període d'informació pública (un mes) abans de la seva aprovació definitiva, ja
que per la Llei de Capitalitat, en la modificació donada per Llei 6/2012, de 6 de juny, l'aprovació
del nou planejament no requereix aprovació provisional, perquè l'acord d'inici de revisió i
l'aprovació definitiva del pla la realitza el mateix ajuntament sense requerir aprovació superior.
Els plans generals municipals d'ordenació urbana seran immediatament executius una vegada
publicada la seva aprovació definitiva, en BOE i BOIB (article 56 del TRLS de 1976). No obstant
això, i com s’ha dit abans, l'Ajuntament té la potestat de l'aprovació definitiva, la qual cosa ens
remet a l'article 70.2 de la LBRL i una vegada publicat en BOIB no entrarà en vigor fins que
hagi transcorregut el termini de 15 dies (article 65.2, concordant amb l'article 196.2 del
Reglament d'organització, funcionament i de règim jurídic de les entitats locals.

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 36 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

Capítol 05. Legislació sobre accessibilitat.
La Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat i el seu protocol
facultatiu va ser aprovada el 13 de desembre de 2006 per l'Assemblea general de les Nacions
Unides. Aquests dos documents són tractats internacionals que recullen els drets de les
persones amb discapacitat així com les obligacions dels estats per promoure, protegir i
assegurar aquests drets. El concepte d'accessibilitat va sorgir en principi com l'eliminació de
barreres físiques, però actualment s'està reivindicant una accessibilitat universal caracteritzada
com a condició que han de complir els entorns, productes i serveis perquè aquests siguin
comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones. Una eina idònia per garantir
aquests drets, i que redunda en benefici de l'eficàcia, eficiència i transparència, és
l'administració electrònica, aconseguint que l'accés als serveis públics estigui a l'abast de tots.
Aquesta relació de drets té com el seu correlat en el deure genèric de les administracions
públiques de dur a terme polítiques de prevenció i defensa d'aquestes matèries, i com no pot
ser d'una altra forma el planejament i l'ordenació territorial es troben vinculats a la consecució
d'aquests objectius.
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat
universal de les persones amb discapacitat, en l'article 15.1 (en la seva redacció donada per la
Llei 26/2011, d'1 d'agost), preveu la participació en la preparació, elaboració i adopció de
decisions que concerneixin a persones discapacitades o als seus familiars i de la mateixa
manera les administracions publiques han de promoure la presència permanent en els seus
òrgans, amb caràcter participatiu i consultiu en matèries que els concerneixin. L'article 10
vincula a les administracions públiques a establir mesures concretes per aconseguir unes
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació.
En desenvolupament de la Llei 51/2003 cal fer esment exprés, per la seva incidència en
matèria urbanística i d'ordenació territorial, de l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, del Ministeri
de l'Habitatge, considerada legislació bàsica, per la qual es desenvolupa el document tècnic de
condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais
públics urbanitzats que complementa i desenvolupa el mandat contingut en el RD 505/2007, de
20 d'abril, de condicions d'accessibilitat en el disseny i la gestió urbana, preveient com a
objectiu a complir que els espais públics han de ser projectats, construïts, restaurats i
reurbanitzats d'acord amb les condicions mínimes bàsiques previstes en l'ordre citada. Aquesta
estableix que a les zones urbanes consolidades, quan no sigui possible el compliment d'alguna
d'aquestes condicions, s’han de plantejar solucions alternatives que garanteixin la màxima
accessibilitat possible. Els requisits bàsics van referits a àrees d'ús per als vianants, àrees
d'estada (esplai, jocs, activitats comercials, passejos, esport, en parcs i jardins, platges
urbanes, etc.), elements urbans (escales, paviments, guals, rampes, mobiliari urbà) i itineraris
per als vianants compresos en espais públics urbanitzats, a més d'elements vinculats al
transport, obres i intervencions en la via pública i la comunicació i senyalització sensorial,
fomentant l'aplicació avançada de les tecnologies de la informació i les telecomunicacions en
els espais públics urbanitzats.
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Capítol 06. Legislació sobre igualtat de gènere.
Des de la primera conferència mundial sobre la dona realitzada a Mèxic en 1975 molts
organismes internacionals lluiten per aconseguir la igualtat entre homes i dones en tots els
àmbits, incloent el llenguatge, ja que consideren que tenen un paper significatiu en la formació
social i és, per tant, un recurs per a la igualtat.
L'article 14 de la Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i no discriminació per raó
de sexe i l'article 9.2 consagra l'obligació dels poders públics de promoure les condicions
perquè la igualtat dels individus i els grups en què s'integren sigui real i efectiva. Principis
igualment fonamentals en l'àmbit de la Unió Europea a partir del Tractat d’Amsterdam en 1999,
que el seu objectiu s’ha d'integrar en totes les polítiques dels Estats membres.
Les polítiques d'igualtat de gènere es caracteritzen per implantar-se des de la transversalitat, la
qual cosa implica que tota actuació pública s'ha de dissenyar i avaluar des d'una perspectiva de
gènere, situant les prioritats de les dones en totes les actuacions de govern.
A nivell nacional es va promulgar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva d'homes i dones, que incorpora dues directives comunitàries. No obstant això, malgrat
ser llei orgànica solament tenen el caràcter de bàsica les seves disposicions addicionals 1a, 2a
i 3a, quedant la resta de l'articulat com a llei ordinària per a l'Administració general de l'Estat. La
llei té una especial consideració en els supòsits de doble discriminació, la de gènere d'una
banda i per un altre les peculiars dificultats de dones pertanyents a minories migrants i les
discapacitades.
Malgrat això no ha estat obstacle perquè les diferents administracions públiques hagin regulat
en aquesta línia l'ús del llenguatge administratiu perquè aquest no inclogui un llenguatge
sexista. L'Ajuntament de Palma de Mallorca va aprovar per acord plenari el Pla municipal
d'igualtat entre homes i dones el 29 de març de 2007 i un dels objectius essencials d'aquest és
aconseguir un ús no sexista del llenguatge a l'Ajuntament. S'han iniciat diverses accions per
implementar actuacions sobre aquest tema en diferents àmbits, per la qual cosa en matèria de
planificació urbanística de la ciutat es poden implementar mesures tenint en compte en el
disseny de la ciutat, en les polítiques urbanes i en la definició i execució del planejament
urbanístic la perspectiva de gènere, utilitzant per a això mecanismes i instruments que fomentin
i afavoreixin la participació ciutadana i la transparència.
La llei orgànica citada preveu en l'article 31, relatiu a polítiques urbanes, d'ordenació territorial i
habitatge, que les polítiques i plans de les Administracions públiques en matèria d'accés a
l'habitatge inclouran mesures destinades a fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes.
De la mateixa manera, les polítiques urbanes i d'ordenació del territori prendran en
consideració les necessitats dels diferents grups socials i dels diversos tipus d'estructures
familiars, i afavoriran l'accés en condicions d'igualtat als diferents serveis i infraestructures
urbanes. Des de les actuacions de les entitats locals, en l'elaboració dels plans d'ordenació del
territori, s'haurà de comptar amb la participació de la població, contemplant la diversitat que la
compon: infància, adolescència, homes i dones, persones majors, persones amb discapacitat, o
persones de diferent origen cultural. A més de recordar l'específica exigència i garantia de
llenguatge i continguts no sexistes, en raó de l'article 28.4 de la llei orgànica.
El Parlament de les Illes Balears va aprovar la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la Dona,
amb la finalitat de fer efectiu el principi d'igualtat entre dones i homes en tots els àmbits de les
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Illes Balears i l'Ajuntament de Palma de Mallorca, per acord plenari de 29 d'octubre de 2009 va
aprovar el Reglament del Consell de Dones i per a la igualtat.
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Capítol 07. Legislació sobre noves tecnologies.
Secció 01. Directiva INSPIRE.
L'Ajuntament de Palma de Mallorca ja compta a la Gerència d'Urbanisme amb un Sistema
d'informació geogràfica corporatiu, als efectes de la modernització tecnològica, fomentant l'ús
especialment d'una infraestructura de dades espacials (IDE) tenint a la disposició dels
ciutadans un Geoportal on line en quatre idiomes, el contingut dels quals disposa de diferents
aplicacions i serveis que mostren informació urbanística i cartografia bàsica de la Gerència
d'Urbanisme, mitjançant una base de dades que integra la informació geogràfica i alfanumèrica
del planejament urbanístic municipal (cartografia topogràfica i cadastral, la llista de carrers
digital, cartografia de districtes i seccions censals i l’ortofotografia).
La Revisió del planejament urbanístic municipal estarà integrada amb la IDE de les Illes
Balears, garantint la interoperabilitat amb les IDE nacionals i internacionals i tenint com a base
les especificacions establertes en la normes ISO 19100.
La Directiva Europea INSPIRE i la necessitat de transformar l'administració pública en una
Administració digital, en línia amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics, són factors afegits que contribueixen a la implementació d'un
SIG, en la nova revisió del planejament.
La Directiva Europea INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) és una
iniciativa de la Comissió Europea el funcionament de la qual es recull en la Directiva 2007/2/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de de 2007, havent estat publicada en el
Diari Oficial de la UE (DOUE) el 25 d'abril de 2007 i té com a objectiu la creació d'una
Infraestructura de Dades Espacials a Europa. La Directiva estableix els objectius i els Estats
membres tindran dos anys des de la seva publicació per ajustar les seves respectives
legislacions i procediments administratius nacionals.
La Directiva Europea INSPIRE ha estat desenvolupada en col·laboració amb Estats membre i
països en estat d'adhesió amb el propòsit de fer disponible informació geogràfica rellevant,
concertada i de qualitat de manera que es permeti la formulació, implementació, monitoratge i
avaluació de les polítiques d'impacte o de dimensió territorial, de la Comunitat Europea, així
mateix és una iniciativa legal que estableix estàndards i protocols de tipus tècnic, aspectes
organitzatius i de coordinació, polítiques sobre la informació que inclou l'accés a les dades i la
creació i manteniment d'informació espacial.
L'arquitectura proposada del SIG de la Revisió del Pla general es basa en la creació d'un
repositori de dades geogràfiques centralitzat, comptant amb una base de dades espacial on se
situen les dades vectorials de les geometries a mantenir i publicar, així com la informació
alfanumèrica associada. El repositori també inclou informació de fitxers en format ráster i
informació en altres formats (textos, imatges, vídeos, etc.) que estaran vinculats a les
geometries o atributs temàtics. El disseny físic de la base de dades s'implementa sobre l'última
versió estable del producte PostgreSQL/PostGIS (http://www.postgresql.org/, http://postgis,
refractions.net/).
El repositori de dades incorporarà informació de la cartografia bàsica (topografia, Cadastre,
llista de carrers digital, ortofotografia) i informació del nou planejament urbanístic municipal. La
seva configuració oberta li permetrà ser ampliat per incorporar un altre tipus d'informació.
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Els treballs de cartografia es realitzaran en el sistema de referència espacial ETRS89, d'acord
amb el RD 1071/2007, de 27 de juliol, que regula el sistema geodèsic oficial a Espanya i el
sistema de representació plana serà la projecció conforme a Universal Transversal de Mercator
(UTM).
La cartografia de la base de dades sobre la qual es digitalitza el planejament urbanístic
municipal serà la proporcionada per l’Institut Municipal d’Innovació de l'Ajuntament.

Secció 02. L'accés dels ciutadans a l'administració electrònica.
El TRLS, en el seu article 11.4, concordant amb l'article 70.BIS.3 de la LBRL, indica que els
municipis han d'impulsar la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la
comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns. D'acord amb l'article
11.4 citat, s'ha d'impulsar la publicitat telemàtica dels instruments d'ordenació territorial i
urbanística en el tràmit d'informació pública.
El pla d'administració electrònica és una resposta al conjunt de drets reconeguts en la Llei
11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el RD
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la llei anterior. La qualitat
dels serveis públics de l'administració electrònica és un dels objectius de totes les iniciatives de
la Comissió Europea, considerant-la un instrument essencial, ja que la utilització dels mitjans
electrònics com a via de comunicació amb l'administració es justifica per la seva naturalesa
interactiva i global, de fàcil ús i reduït cost, així com la disponibilitat immediata d'informació a
qualsevol hora del dia. El principi d'inclusió aplicat a Internet es vincula fonamentalment amb
l'accessibilitat a portals Web, concepte que tenen un doble significat ja que garanteix la igualtat
d'accés i la participació de tots i permet a persones amb minusvalideses, ancians o altres
col·lectius amb condicionants exercir un paper ple en la societat.
El Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament proclama el dret general d'informació a
la ciutadania a través de qualsevol mitjà d'informació que l'Ajuntament estableixi, incloent els
mitjans propis de les noves tecnologies i, d'altra banda, proclama el dret de tots els veïns a
participar directament o a través de les entitats ciutadanes en la gestió dels assumptes públics i
a poder aportar suggeriments i propostes tant a nivell de ciutat com de districte. L'article 32.2.
del reglament és el que va referit als instruments de planificació territorial en els següents
termes: ”S'impulsaran les tecnologies telemàtiques, a fi de permetre a qualsevol ciutadà o
ciutadana accedir a la informació general que desitgi de manera ràpida i senzilla, tenir accés al
debat que es produeix a l'interior de la institució sobre qüestions generals de ciutat o sobre
projectes concrets (tant temàtics com a territorials), expressar la seva opinió en el moment en
què aquesta pot tenir conseqüències i compartir reflexions sobre temes d'interès ciutadà amb
responsables polítics, tècnics i altres ciutadans. Para a garantir aquestes funcions, l'Ajuntament
disposarà d'un espai virtual, dins de la web municipal, dedicat específicament a aquestes
qüestions.”
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Capítol 08. Relació de normativa.
Secció 01. Normativa d’àmbit europeu.
01. Normativa territorial i urbanística.
 Convenio europeo del paisaje. Florencia 20/10/2000, ratificado por España en el 2007.
 Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Perspectiva europea de ordenación del
territorial [Diario Oficial C93 de 06.04.1999].
 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la Perspectiva europea de ordenación
territorial (PEOT) - primer proyecto oficial" [Diario Oficial C407 de 28.12.1998].
 Resolución del Parlamento Europeo relativo a la ordenación del territorio y a la Perspectiva
europea de ordenación territorial [Diario Oficial C226 de 20.07.1998].
 Convenio europeo para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa. Granda, 3
de octubre de 1985.
 Carta europea de la ordenación del territorio, de 23 de mayo de 1983.
 Carta Europea del Patrimonio arquitectónico de 26 de septiembre de 1975.
 Convenio Europeo para la protección del Patrimonio arqueológico de 6 de mayo de 1969,
ratificado panya en 1975, revisat en La Valetta el 16 de gener de 1992.
02. Normativa mediambiental.
 Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre de evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente  Directiva 2010/75/UE, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales.
 Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, eficiencia energética de los edificios (deroga Dir
2002/91)
 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, conservación aves silvestres. ( deroga Dir
1079/409)
 Directiva 2008/105/CE, normas de calidad ambiental en política de aguas.
 Directiva 2008/98/CE, de 19 de noviembre sobre residuos. Directiva marco de residuos
(deroga varias directivas que se integran en esta única norma)
 Directiva 2008/56/CE de 17 de junio directiva marco sobre la estrategia marina.
 Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, de calidad del aire y la atmósfera.
 Directiva 2007/60/CE de 23 de octubre evaluación y gestión riesgos de inundación.
 Directiva 2006/105/CE, del Consejo, de 20 de noviembre, de modificación de la directiva
92/43/CEE
 Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios
energéticos (deroga directiva 1993/76.)
 Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril, relativa a residuos (deroga directiva 1975/442)
 Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre responsabilidad medio ambiental.
 Comunicación de la Comisión de las comunidades europeas, febrero 2004, sobre
estrategia temática sobre el medio ambiente urbano.
 Directiva 2003/55/CE, de 26 de junio, hidrocarburos.
 Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa a la información medioambiental.
 Directiva 2003/35/CE, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para la
participación del público en la elaboración de determinados planes y programas
relacionados con el medio ambiente
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 Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso del público a la información
medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo
 Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre el ruido ambiental.
 Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE núm. L 197, de 21 de julio
de 2001).En el artículo 3 se determina que serán objeto de evaluación medioambiental los
planes y programas que se elaboren con respecto a la ordenación del territorio urbano y
rural o la utilización del suelo.
 Directiva 2000/60/CE, actuación en el ámbito de la política de aguas, modificada por las
Directivas 2008/32 y 2009/31 y 2008/105.
 Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.residuos
 Red ecológica europea “Natura 2000”.
 Directiva 1997/62/CE, del Consejo, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la directiva 1992/43/CE.
 Declaración de la Asamblea de Naciones Unidas de junio de 1997 sobre desarrollo
sostenible de bosques y montes.
 Directiva 1996/62/CE, de 27 de septiembre, evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente.
 Directiva1996/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, de prevención y control integrado
de la Contaminación.
 Directiva 1992/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
 Directiva 1991/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo, que modifica la directiva 1975/
442/CEE relativa a residuos
 Directiva 1991/271/CE del Consejo relativa a las aguas residuales urbanas de tratamiento.
 Directiva 1985/337/CE, de 27 de junio y Directiva 1997/11/CE, de 3 de marzo, y Directiva
2001/42/CE de 27 de junio, de evaluación de las repercusiones de determinados proyec
ectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
03. Normativa de general aplicació.
 Directiva 76/2007/CEE del Consell de 9 de febrer de 1976 principi d'igualtat de tracte entre
homes i dones.
 Dos tractats internacionals que sorgeixen en el si de la Convenció Internacional sobre els
drets de les persones amb discapacitat i el seu protocol facultatiu que van ser aprovats el
13 de desembre de 2006 per l'Assemblea general de les Nacions Unides
 Directiva 2000/43/CE del Consell de 29 de juny de 2000, principi d'igualtat de tracte de les
persones independentment del seu origen racial o ètnic.

Secció 02. Normativa d’àmbit nacional.
01. Ordenació territorial i urbanística.
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.
 Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
 RD 1492/ 2011, de 24 de octubre, Reglamento de valoraciones de la Ley del Suelo,Artículo2, 3, 4 y 10
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 RD Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, Texto Refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante. Artículo2, 3, 4, 7, 8, 56, 57, 60, 61 y anexo I.
 RD Legislativo 2/2008 de 20 junio, Texto refundido de la ley del Suelo. Artículo2, 3, 10, 11,
29, 36,39, disposiciones adicionales octava y novena. Este real decreto es la ley básica de
ámbito estatal que regula el presente PGOU, unifica la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del
suelo, con los preceptos no derogados por el tribunal Constitucional del RD 1/1992, de 26
de junio.
 Ley 9/2006 de 28 de abril de evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Artículo 3 y 9.1 –Vigente hasta el 12 de diciembre de
2014 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (Artículo2).
 Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aeropuertos de
interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la
Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
modificado por RD 1189/2011 de 19 de agosto. en los artículo. 8, 10 y disposición
adicional segunda .y por RD 297/2013, de 26 de abril de modificación de la disposición
adicional segunda.
 RD 1471/89, de 1 de diciembre, Reglamento de costas, con las modificaciones
introducidas por Real Decreto 1112/92 de 18 de septiembre, a consecuencia de las
sentencias 149/91 de 4 de julio y 198/91 de 17 de Octubre, que sobre la constitucionalidad
de determinados preceptos de la ley y su reglamento fueron dictadas por el Tribunal
Constitucional.
 Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. Artículo 1 y 2,5,9,23,25,27,28,30, 44,114,115,116 y
117 y Disposición transitoria tercera.
 RD 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento De Bienes de las Entidades Locales. Artículo
3.2 y 8.4
 Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, (Art 69,70 bis1 y 70 ter. Y artículo
123.1.i ).
 RD 2329/1983, de 28 de Julio, sobre protección a la rehabilitación del patrimonio
residencial y urbano, de acuerdo con la orden de 30/11/83 (Artículos1 y 41 del RD, y
artículos 1 a 4 de la orden ministerial de 1983).
 RD 3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de Gestión Urbanística.
 RD 2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de Planeamiento.
 RD 2187/1978 de 23 de junio, Reglamento de disciplina Urbanística, artículos 18 a 28.expedientes de ruina Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por
Decreto 2490/1974 de 4 de agosto y por RD1541/2003, de 5 de diciembre y por el RD
1189/2011, de 19 de agosto, Artículo 29.1-2 y 3. y por el RD 297/2013 de 26 de abril
 RD 635/1964 de 5 de marzo, Reglamento de Edificación forzosa y Registro municipal de
solares. Solo quedan vigentes artículos.1.1, 21, 25,27 y 44.
 Ley 48/1960 de 21 de julio sobre Navegación Aérea, modificada por Ley 5/2010, de 17 de
marzo.
 Decreto 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
artículo1, 2, 4, 6, 8 a 10,12,13,15,16 y 22.
02. Normativa mediambiental.
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
 RD 1290/2012, de 7 de septiembre sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas
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 RD1038/2012 de 6 de julio por el que se modifica el RD1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
 RDL17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Modifica
la ley de aguas RDL 1/2001 de 20 de julio y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre de
Patrimonio natural y biodiversidad.
 RD 769/2012, de 27 de abril, servidumbres aeronáuticas acústicas, el plan de acción
asociado y el mapa de ruido del aeropuerto de Palma de Mallorca. Artículo 4
 RD 1274/2011, de 16 de septiembre, Plan estratégico del patrimonio Natural y de la
biodiversidad en aplicación de la ley 42/2007, de 13 de diciembre.
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Artículo 34.4 y disposición
adicional 1ª. Modificada por Ley 11/2012 de 19 de diciembre y por Ley 5/2013 de 11 de
junio.
 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Titulo III, capitulo I a III –artículos77
a 106 sostenibilidad medioambiental.
 RD 100/2011, de 28 de enero, catalogo de actividades potencialmente contaminantes de
la atmosfera y disposiciones básicas para su aplicación.
 RD 102/2011, de 28 de enero, mejora de la calidad del aire.
 RD 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de
protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Modificado por
RD 777/2012 de 4 de mayo
 RD Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto ambiental de proyectos, modificada por ley 6/2010 de 24 de
marzo. –Vigente hasta el 11 de diciembre de 2014 Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Artículo 9,
10, 33.
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad. Artículo 5 y
disposición adicional segunda, y el artículo28 pto. 2 en la redacción dada por Ley 11/2012
de 19 de diciembre.
 RD 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas. Artículo 7.
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Artículo
5.3 y 11.3, 16 4 y 6.
 RD 1027/2007, de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento de instalaciones
térmicas en edificios
 RD 509/2007, de 20 de abril, Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 16/2002
de 1 de julio de prevención y control integrados contaminación.
 Ley 5/2007, de 3 de abril, Red de parques nacionales.
 Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula los derechos de acceso a la información, de
participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente Artículo 1.b,
Artículo16 ,18.1. e y 18.1.l. (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE)
 RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados. Artículo2
 RD 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, Montes, modificada por ley 10/2006 de 28 de abril.
Artículo 4, 5, 9 y 39.
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. Artículo 17.
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 Ley 8/2003, de 24 de abril, Sanidad animal. Artículo 3.5,6,7,11,12,18,19,20,28,29,30.
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Modificada por ley 27/2006 de 18 de julio y por Ley 5/2013 de 11 de junio.
 RD 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno,
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Disposición adicional única.
 RD Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas, modificado por
RD Ley 4/2007, de 13 de abril y por Ley 11/2012 de 19 de diciembre.
 Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector hidrocarburos. Modificada por Ley 62/2003, de 30
de diciembre, modificada R.D.-Ley 6/2000, 23 junio. Ley 24/2001, 27 diciembre R.D. Ley
5/2005, de 11 de marzo, RD-Ley 7/2006, de 23 de junio, Ley 12/2007, de 2 de julio Ley
2/2011, de 4 de marzo, Ley 12/2011, de 27 de mayo, RD Ley 13/2012, de 30 de marzo
 RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre
 RD ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. Modificado por el Real Decreto
1290/2012, de 7 de septiembre
 RD 1997/1995, de 7 de septiembre, medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestre.
 Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias. Artículo 23.
 RD 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico. Modificado por el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre y el RD
367/2010 de 26 de marzo, RD 9/2008 de 11 de enero, RD 1620/2007 de 7 de diciembre
RD 907/2007 de 6 de julio, RD 606/2003 de 23 de mayo. Artículo 253.
03. Normativa de general aplicació.
 Ley 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios. (Artículos 1 a 4).
 RD 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones. Artículo 2, 3, 4, 9,10, 14 y anexos.
 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio De la Vivienda, por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Desarrolla el mandato contenido en el RD 505/2007 de 20 de abril. –condiciones de
accesibilidad en el diseño y la gestión urbana Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos.
 RD 505/2007 de 20 de abril, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones. Disposición final 5ª y el Anexo 1.
 La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.
 RD 314/2006 de 17 de marzo, Código Técnico de la edificación, modificado por RD
173/2010 de 19 de febrero.
 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, Artículos3, 10, 15.1 y
disposiciones finales quinta y novena, en la redacción dada por la Ley 26/2011 de 1 de
agosto.
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 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. Art 5 punto 3 y 6, y
artículos7,10, y del 12 al 16 con las modificaciones realizadas por RD1/2004, de 7 de
mayo, Ley 1/2004,de 29 de diciembre, Ley 30/2005, de 29 de diciembre, Ley 31/2007,de
30 de octubre, Ley 25/2009, de 11 de noviembre, Ley 2/2011, de 4 de marzo, RD ley
22/2012, de 20 de julio, Ley 17/2012, de 27 de diciembre y RD Ley 4/2013 ,de 22 de
febrero.
 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio de las Administraciones Públicas.
Artículo2, 6, 8, 189 y 190.
 Ley 32/2003 de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones.
 RD ley 6/2000 de 23 de junio, de medidas Urgentes de Intensificación de la competencia
en mercados de bienes y servicios .Artículo3 en la redacción dada por el Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo.
 Ley 34/1998, de 7 de octubre, Sector de los Hidrocarburos. Artículo5 y artículo 43.2 en la
redacción dada por el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.
 Ley 25/1998, de 29 de julio, de carreteras. Artículo 3, 5,8, 9,10, 21.3, 25,37.3, 38.
 RD ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el
acceso a los servicios de telecomunicación. Arts 3 (en la redacción dada por la Ley
38/1999 de ordenación de la edificación) y 4.
 RD 1093/1997, de 4 de julio, normas complementarias al reglamento para la ejecución de
la ley Hipotecaria sobre inscripción en el registro de la propiedad de actos de naturaleza
urbanística. De acuerdo con los artículos vigentes del RD 304/93 y RD1006/1966.
 Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del comercio minorista, modificada por Ley
1/2010 de 1 de marzo. Disposición adicional décima.
 Ley 21/1992, de16 de julio, de Industria, Artículo 2,3, 9 y 11.
 Ley 16/1985, de 25 de junio, Patrimonio Histórico Español. Artículo 39.1 y disposición
transitoria octava.
 Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos. Artículos54, 55,y 56
y en la redacción dada por Ley 26/2011, de 1 de agosto, el artículo 57
 RD 355/1980, de 25 de enero, sobre reserva y situación de las viviendas de protección
oficial destinadas a minusválidos.
 RD 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
 Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas,
establecimiento, modificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se
modifica el Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas
técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación
de los aeropuertos de competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de
servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la
ordenación de los aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo
dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.
 Decreto 458/1972, de 24 de febrero, sobre liberación de expropiaciones urbanísticas.
 Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa.
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Secció 03. Normativa d’àmbit autonòmic.
01. Normativa territorial i urbanística.
 Ley 2/2014 de 23 de marzo, de ordenación y uso del suelo.
 RD 297/2013 de 26 de abril de servidumbres aeronáuticas.
 Ley 14/2012, de 19 de diciembre, de ordenación urbanística de la Universidad de las Illes
Balears. Disposición transitoria primera y segunda.
 Decreto ley 8/2012 de 13 de julio de medidas urgentes para la playa de Palma.
 Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística
sostenible.– disposición adicional séptima Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueológicas y Paleontológicas.
 Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras
y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de
impulso a la inversión. (Artículos 6,11, i 15 además del artículo13 de modificación ley
12/1998 y el artículo14 de modificación ley 8/1988.)
 Ley 8/2010 de 27 de julio de medidas para la revalorización integral de la Playa de Palma.
(artículo 9 y disposición adicional única)
 Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las
Illes Balears. (Artículo7, 8,12 ,17 y disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima, octava
y novena, y las disposiciones transitorias segunda y tercera.)
 Decreto Ley 5/2009, de 27 de noviembre, de medidas relativas al servicio público regular
de viajeros por carretera de les Illes Balears i determinadas disposiciones en materia
urbanística. (Artículo 8 suspensión de licencias derivadas del planeamiento.)
 Decreto ley 4/2009, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación
del territorio y medio ambiente.( Artículo 3 exención alcantarillado)
 Ley 2/2009, de 19 de marzo, de rehabilitación y mejora de los barrios de los municipios de
les Illes Balears. (Artículo 7, propuestas de planeamiento.)
 Ley 5/2008 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de
protección pública.( Artículo 2.3 y disposición adicional segunda-reservas estratégicas de
suelo).
 Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible
en las Illes Balears.
 Ley 23/2006 de 20 de diciembre de 2006 de Capitalidad de Palma.( Artículo 35 y sgts.
Participación y audiencia ciudadana, artículo46 medio ambiente, Artículo71 y sgts
urbanismo, artículo 85 y 86 vivienda, artículo 96 ciudad sostenible, artículo 103 cultura,
artículo 134 infraestructuras, modificada por: ley 6/2007 de 27 diciembre; ley 8/2008 de 5
de junio y por la ley 6/2012 de 6 de junio.
 Ley 8/2003 de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial
y urbanismo en Illes Balears
 Decreto 147/2002 de 13 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 6/97, de 8 de julio de
suelo rustico de las Illes Balears- unidades mínimas de cultivo. Artículo3, 4, 5.4 y artículo
6.
 Decreto 35/2001, de 9 de marzo, por el que se establecen medidas reguladoras del uso y
mantenimiento de los edificios.
 Ley 14/2000 de 21 diciembre, de Ordenación Territorial, modificada por Ley 10/03, de 22
de diciembre, Ley 11/06 de 14 septiembre, Decreto Ley 1/09 de 30 de enero y ley 4/10 de
16 de junio. (Artículos 5, 6, 15)
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 Ley 6/1999, de 3 de abril, Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de
Medidas tributarias, modificada por Ley 9/1999, de 6 de octubre, por Ley 11/2002, de 23
de diciembre, Ley 10/2003 de 22 de diciembre y por la Ley 4/2008 de 14 de mayo.(Artículo
4, 11, 32, 33 36,37,38 Disposiciones adicionales 9,10,11,12,17,21, Disposiciones
transitorias, 4, 5, 6 )
 Ley 12/1998 de 21 diciembre de Patrimonio Histórico, modificada por Ley 8/2004 de 23
diciembre, Ley 1/2005 de 3 de marzo, Ley 2/2006 de 10 de marzo, Ley 4/2008 de 14 de
mayo, Ley 10/2010 de 27 de julio, Decreto ley 2/12 de 17 de febrero y Ley 7/12 de 13 de
junio (Artículo 36, 38, 93, disposición adicional quinta y disposición transitoria tercera).
 Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el cual se regulan las condiciones de
medición, higiene e instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas así como la
expedición de cedulas de habitabilidad, modificado por Decreto 20/2007, de 23 de marzo.
 Ley 6/1997 de 8 de julio del suelo rustico en IB. Modificada por la Ley 9/97 de 22
diciembre, Ley 9/99 de 6 de octubre, Ley 25/2006 de 27 diciembre i el Decreto Ley 2/2012
de 17 de febrero. (Artículo3, 4, 9 ,24.2, 27.1, disp. adic. sexta y disp. transitoria primera)
 Decreto 2/1996 de 16 de enero, sobre regulación de las capacidades de población en los
instrumentos de planeamiento general y sectorial. (Artículos1 y 7)
 Decreto 72/1994, de 26 de mayo, Planes de ordenación del litoral en Illes Balears.
 Decreto 59/1994, de 13 de mayo que regula el control de la calidad de todas las obras de
edificación que se realicen, y su uso y mantenimiento. Artículo3, y artículo 9 en la
redacción dada por Decreto 77/2012 de 21 de septiembre.
 Ley 1/1994 de 23 de marzo sobre las condiciones para la reconstrucción en suelo no
urbanizable de edificios y instalaciones afectados por obras públicas o declaradas de
utilidades públicas y ejecutadas por el sistema de expropiación forzosa, de acuerdo con la
modificación realizada por la Ley 13/2005 de 27 de diciembre. (Artículo1y 2)
 Ley 9/1990 de 24 de junio de atribución de competencias a los Consejos Insulares en
materia de urbanismo y habitabilidad. (Artículos3.3, 5,6)
 Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de las Illes Balears. (artículo 5,
8.2,16,23.3,27,32,33,36,37 y disposición transitoria primera)
 Decreto 75/1989, de 6 de julio, criterios para autorizar licencias e instalaciones de utilidad
pública o interés social en suelo urbanizable no programado sin programa de actuación
urbanística. (Artículo 2)
 Decreto 38/1987, de 4 de junio, recepción de urbanización por los ayuntamientos.
02. Normativa mediambiental i paisatgística
 Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y
otras medidas tributarias.
 Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 6/2009 de 17 de noviembre de
medidas ambientales para impulsar las inversiones y la actividad económica, que modifica
las leyes 11/2006 de 14 de septiembre; Ley 1/2007 de 16 de marzo, Ley 5/2005 de 26 de
mayo. (Artículo 1)
 Ley 6/2009, de 17 de noviembre, de medidas ambientales para impulsar las inversiones y
la actividad económica,
 Decreto Ley 1/2007, de 23 de noviembre, de medidas cautelares hasta la aprobación de
normas de protección de áreas de especial valor ambiental para las Illes Balears.
 Decreto 19/2007 de 16 de marzo, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra de Tramuntana. (Artículo 67, 89,90)
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 Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica en Illes Balears. Modificada
por ley 6/2009 de 17 de noviembre. (artículo3.c y 17.2 y 3 y 28).
 Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones
ambientales estratégicas en Illes Balears. Modificada por Decreto ley 3/2009 de 29 de
mayo y en la redacción dada por Ley 6/2009 de 17 de noviembre (Artículo 16 y
Disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta y anexo III.) Modificada por Decreto ley
2/2012 de 17 de febrero, por Ley 7/2012 de 13 de junio y por la Ley 13/2012 de 20 de
noviembre y por Ley 2/2014 de 23 de marzo.
 Decreto 29/2006, de 24 de marzo por el que se amplia la lista de lugares de importancia
comunitaria (LIC) y se declaran zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en el
ámbito de las Illes Balears.
 Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial protección
para las aves (ZEPA) en el ámbito de las Illes Balears.
 Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental
(LECO)- modificada por Decreto-ley 3/2009 de 29 de mayo y por Ley 6/2009 de 17 de
noviembre. ( artículo 29.2 i artículo 38.2. )
 Decreto 41/2005 de 3 de abril, Plan especial frente al riesgo de incendios forestales.
 Decreto 40 /2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan especial frente al riesgo
de inundaciones.
 Decreto 39/2005, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan especial frente al riesgo
sísmico.
 Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. ( artículo
5.3 y 11 disposición transitoria 1ª y 4ª)
 Decreto 49/2003, de 9 de mayo mediante el cual se declaran zonas sensibles en las Illes
Balears.
 Plan Director sectorial de canteras. (Decreto 77 de 11 de junio de 1977 y revisado por
decreto 61/1999, de 28 de mayo- BOIB 73 de 5 /6/99).
 Ley 14/1991, de 29 de abril, de creación del parque nacional de Cabrera.
 Ley 6/1991, de 20 de marzo, de protección de los árboles singulares. (Artículo3 y
disposición adicional 2ª)
 Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y régimen urbanístico de las áreas de
especial protección de las Illes Balears. Modificada por Ley 7/92 de 3 de diciembre, L6/97,
de 8 de julio, Ley 6/99 de 3 de abril, Ley 1/00 de 9 de marzo, Ley 8/03 de 25 de
noviembre, Ley 5/05 de 26 de mayo y Ley 4/2008 de 14 de mayo. (Artículo 5.1 y 3,
artículos 8 y 9, Disposición adicional 5ª.en su redacción dada por Ley 4/2008 de 14 de
mayo y disposición transitoria segunda).
 Ley 1/1984, de 14 de marzo, Ordenación y protección de Áreas naturales de interés
especial. ( Artículo 3 y 4)
03. Normativa de general aplicació.
 Decreto ley 1/2013,de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter turístico y de impulso
de las zonas turísticas maduras
 Ley 13/2012. de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria, energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y
medidas tributarias.
 Orden del conceller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 1 de octubre de 2012
por la que se despliega el procedimiento para conceder exenciones del cumplimiento del
Reglamento para la mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
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 Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo en Illes Balears. (Art 1.2.j y artículo 4.b, artículos5,
8,22,32 )
 Decreto Ley 7/2012, de 15 de junio, de medidas urgentes para la activación económica en
materia de industria y energía y otras actividades.
 Decreto 94/2011, de 16 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 110/2010, de 15
de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresión de las barreras arquitectónicas.
 Decreto 110/2010, de 15 de octubre, Reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresión de barreras arquitectónicas. (Artículo 7, 9, 10,11 y 12.)
 Decreto 57/2010, de 16 de abril, por el que se desarrollan y complementan las
disposiciones reglamentarias del Real Decreto1027/2007, de 20 de julio por el que se
aprueba el reglamento de instalaciones térmicas en edificios.
 Ley 20 /2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local IB artículo 179 en la
redacción dada por ley 12/2010 de 12 de noviembre.
 Ley 16/2006, de 17 de octubre, de Régimen Jurídico de las Licencias integradas de
actividad.
 Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. (artículos2.d, 4, 39 y 58).
 Plan Director Sectorial de Transportes. (Decreto 41/2006, de 28 de abril, BOIB 66 de
6/05/2006)
 Plan Director sectorial de Telecomunicaciones. (Decreto 22/2006, de 10 de marzo, BOIB
39 de 18/03/06)
 Plan Director sectorial energético (Decreto 96/2005, de 23 de septiembre, BOIB 143 de
27/09/2005) disposición adicional primera en la redacción dada por la disposición final
duodécima de la Ley 9/2011 de 23 de diciembre y disposición transitoria.
 Ley 10/2005, de 21 de junio, de puertos Illes Balears, modificada por Ley 12/2010
 Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la administración CAIB, artículo 37.3
añadido por ley 12/2010, de 12 de noviembre.
 Ley 11/2001 de 15 de junio, de Ordenación de la actividad comercial. (BOIB 77 de
28/06/2001) modificada por: ley 20/2001, ley 11/2002, ley 10/2003, ley 8/2004, ley
13/2005, ley 25/2006; Ley 8/2009,ley 12/2010 y por el decreto Ley 2-2012. (Artículo60,
disposición adicional cuarta y disposición transitoria sexta), densidad comercial y
sostenibilidad del modelo territorial y artículo 23 y 25 y 28 previsiones en el planeamiento),
y por el Decreto 11/2012 de 19 de octubre.
 Ley 6/2001 de 11 de abril, de patrimonio de la Comunidad autónoma de las Illes Balears. (
Artículos 34.2 y 35)
 Decreto 105/1997, de 24 de julio, Reglamento Policía Sanitaria Mortuoria CAIB.
Modificado por el Decreto 87/2004, de 15 de octubre. (Artículos 40 a 55)
 Ley 3/1993, de 4 de mayo, mejora de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. (Artículos 2 , 7, 8 y las disposiciones transitorias 1ª y 3ª)
 Ley 2/1993, de 30 de marzo, de creación del Parque Balear de Innovación Tecnológica
(Artículo2 ,3 .4)
 Ley 5/1990, de 24 de mayo, de carreteras de la CAIB, modificada por Ley 16/2001 de 14
de diciembre, Ley 10/2003 de 22 de diciembre y por Ley 10/2010, de 27 de julio. (artículos
3, 7,8, del 30 al 38 y disposición adicional 6ª y disposición transitoria 1ª)
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Secció 04. Normativa d’àmbit insular.
01. Normativa territorial i urbanística.
 Pla territorial de Mallorca de 13 desembre de 2004 (BOIB 188 de 31-12-2004) amb les
modificacions següents: BOIB 97 de 12 -07-08, BOIB 90 de 15-06-2010 i BOIB 18I de 4-22011.
 El Pla director sectorial de carreteres (Decret 87/1998 de 16 d'octubre modificat per decret
59/2001 de 20 d'abril i per acord d'1/12/2003 i revisat pel Ple del Consell Insular el
3/11/2009- BOIB 182 de 17/12/2009) –norma 802. Normativa Mediambiental.
 Plan Director sectorial de residuos de demolición, voluminosos, neumáticos fuera de uso.
BOIB 141 de 23/11/2002.
 Plan Director sectorial de residuos sólidos urbanos BOCAIB 25 de 26/02/2000 i
modificación de 6 de febrero de 2006, BOIB 35 de 09/03/2006.

Secció 05. Normativa d’àmbit municipal.
 Reglamento del consejo de mujeres y para la igualdad de Palma de 29/10/2009
 Reglamento orgánico del Consejo Social de la Ciudad de Palma, de 28/07/2008- Artículo 3
y 6.
 Reglamento de la Gerencia de Urbanismo, de 28/04/2005.
 Reglamento orgánico de participación ciudadana, de 25/11/2004.- artículo 11, 12, 25 i 30.
 Reglamento orgánico del gobierno y de la administración del ayuntamiento de Palma de
1/09/2004
 Reglamento del servicio de abastecimiento de agua, de 30/05/2002.
 Reglamento sobre el uso de la red de alcantarillado sanitario, de 30/05/2002.
 Reglamento de normalización lingüística, de 24/09/1987.
 Ordenanza municipal reguladora del ruido i las vibraciones de 19/12/2013
 Ordenanza municipal de ocupación de la vía pública de 26/4/2012
 OOMM de modificación de otras ordenanzas, de 17/04/2011
 OOMM sobre la inspección técnica de edificios, de 22/12/2008.
 OOMM de actividades, de 24/11/2008.
 OOMM de limpieza, desechos y residuos sólidos urbanos, de 29/04/04.
 OOMM de publicidad dinámica, de 25/09/2003-artículo 33 OOMM de regulación de horarios de apertura al público, de 27/02/2003
 OOMM de publicidad de la Gerencia de Urbanismo, de 26/09/2002. –artículo 3. OOMM de obras menores y menores simples, de 26/09/2002.
 Ordenanza del parque de Bellver de 24/07/2002
 OOMM de aparcamientos privados, no abiertos a un uso público, de 26/09/2002.
 OOMM de circulación, de 14/06/2001.
 OOMM de regulación de actividades del uso de establecimientos públicos en sa Calatrava,
la Seu, la Lonja y el Puig de Sant Pere, de 22/02/2001.
 OOMM de usos en la zona de centro histórico, de 27/05/1999.
 OOMM de usos en la zona del Molinar, de 27/05/1999.
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OOMM de usos en la zona del Jonquet, de 27/05/1999.
OOMM de usos de la zona Coll d’en Rabassa, de 27/05/1999.
OOMM de usos de la zona del Terreno, de 27/05/1999.
OOMM para el alumbrado público, BOCAIB 88 de 20/07/1990.
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TÍTOL 03. RESULTAT DELS TRÀMITS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Capítol 01. Introducció a la participació ciutadana
Secció 01. Introducció a la participació ciutadana.
L'àmbit on s'ha de contemplar amb més força el concepte de participació ciutadana és en la
revisió del Pla General del municipi: la participació ciutadana en el procés planificador serveix
per a completar l'interès públic garantit per la legislació del sòl amb els interessos dels
particulars com a ciutadans.
El concepte de participació ciutadana del que es parteix consisteix en la participació de
l'individu en la comunitat com a membre d'ella i en defensa de l'interès general i no simplement
en defensa de drets o interessos personals, considerant de gran importància la participació dels
ciutadans per a arribar a una autèntica sostenibilitat.
La Revisió del Pla General de Palma de Mallorca garanteix l'interès públic en les seves
propostes i la legalitat en els procediments per a garantir la seguretat jurídica sobre els drets i
deures dels ciutadans. En aquest sentit, el dret de propietat queda limitat sobre la base de
l'interès públic que ha de garantir l'Ajuntament, així com l'Administració Insular, Autonòmica o
de l'Estat.
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 dels
ciutadans i una disminució en el control i la discrecionalitat de l'Administració, per a arribar a un
just equilibri entre ambdues.

Secció 02. La participació ciutadana en l’àmbit jurídic administratiu nacional.
La qüestió de la participació ciutadana en la vida administrativa ha adquirit en els últims anys
un gran interès, erigint-se en un dels reptes jurídics del segle XXI.
En l'àmbit urbanístic el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de Juny, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei del Sòl destaca en el seu article 3, Ordenació del territori i ordenació
urbanística, que la legislació sobre l'ordenació territorial i urbanística ha de garantir “El derecho
a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los intereses
afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación
y gestión urbanísticas”. Així mateix en el seu article 4, Drets del ciutadà, s'expressa que tots els
ciutadans tenen dret a “Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y
aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y
ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones,
observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una
respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha
Administración y del procedimiento de que se trate.”
En el dret urbanístic aquesta idea es contempla en diverses de les legislacions autonòmiques,
a més de la legislació estatal i les més recents legislacions urbanístiques autonòmiques
incorporen també de forma molt clara la necessitat de fomentar la participació pública en els
processos de planificació.
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La llei foral de Navarra en matèria urbanística, estableix que tota persona té dret a accedir a la
informació territorial que estigui en mans de la comunitat.
En el cas de la Comunitat de Madrid, la lllei del sòl estableix que entre els principis rectors de la
planificació urbanística està “…el de participación ciudadana. En la formulación, gestión y
ejecución de la actividad urbanística, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos deberán
fomentar e impulsar la participación”.
En el cas de la llei del País Basc, a més d'incorporar mesures concretes per a assegurar el dret
a la informació dels ciutadans respecte al planejament (accés sense limitacions als arxius,
accés ciutadà d'edicions actualitzades dels instruments de planejament per via telemàtica) la
seva major novetat és que obliga a engegar, juntament amb l'inici de la formulació del
planejament, un “programa de participación ciudadana en el que, según las características del
municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y mecanismos suficientes para posibilitar a
los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho a participar en el proceso de
su elaboración” citant a continuació diversos instruments concrets de participació: sessions
obertes al públic, consulta popular municipal i creació de material divulgatiu.
Per la seva banda, el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya també estableix que “es
garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.”. S'obliga a les
administracions municipals a redactar un programa de participació ciutadana que contingui
mesures i actuacions per a la divulgació i la comprensió del contingut del planejament així com
canals concrets de participació.
També, encara que amb molt diferents matisos, les legislacions autonòmiques, gallega,
murciana, valenciana, etc, esmenten la participació com un dels objectius dels seus articulats.
En Illes Balears regeix la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl. El seu art. 12
estableix:
“1. Les administracions competents han de fomentar i, en qualsevol cas, assegurar la participació dels
ciutadans i ciutadanes i de les entitats constituïdes per defensar els seus interessos en la gestió i el
desenvolupament de l’activitat d’ordenació urbanística, vetllar pels drets d’informació i iniciativa, i promoure
actuacions que garanteixin o ampliïn aquests drets.
2. De la mateixa manera, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar efectivament en els procediments
d’elaboració i aprovació dels instruments d’ordenació territorial i urbanística i d’execució en els períodes
d’informació pública. Durant aquests períodes, tots els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a:
a) Consultar la documentació, escrita i gràfica, que integra l’instrument o l’expedient i obtenir-ne una còpia. A
aquests efectes, les administracions competents estan obligades a garantir, des del principi del període
d’informació pública, la possibilitat de consultar la documentació i d’obtenir-ne còpies.
La documentació exposada al públic haurà de constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació
detallada de les modificacions que planteja i, en el seu cas, els àmbits i l’abast de la suspensió que comporti.
b) Presentar al·legacions, suggeriments, informes o documents que considerin oportuns en relació amb
l’instrument o l’expedient sotmès a informació pública.
Així mateix, en els procediments de tramitació dels instruments de planejament urbanístic tothom té dret a
consultar els instruments que hagin estat objecte d’aprovació provisional i a obtenir-ne còpies”.

Els avanços més significatius en matèria de participació i planificació urbana no tenen el seu
origen en la legislació urbanística sinó en la Llei 27/2006, per la qual es regulen els drets
d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi
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ambient. La norma, que trasllada dues directives europees i en part el Conveni d’Åarhus, no
inclou els plans urbanístics i territorials entre els plans i programes relacionats amb el medi
ambient que no queden per tant sotmesos a les seves disposicions; això no obstant, modifica el
Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, establint
que les administracions “promoverán y asegurarán la participación de las personas interesadas
en la tramitación de los procedimientos de autorización de proyectos que deban someterse a
evaluación de impacto ambiental y adoptarán las medidas previstas en este Real Decreto
legislativo para garantizar que tal participación sea real y efectiva”.

Secció 03. La participació ciutadana en l’àmbit de la Constitució.
L'article 9.2, de la Constitució Espanyola consagra la participació ciutadana amb caràcter
general establint que “Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la
llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives;
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots
els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.”
L'article 23 destaca el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics, directament o
per mitjà dels seus representants; l'article 20 la llibertat d'expressió, l'article 22 el dret
d'associació i el dret de petició en l'article 29.
Altres preceptes constitucionals que recullen el principi de participació ciutadana són l'article
48, que estableix el principi rector de participació de la joventut en el desenvolupament polític,
social, econòmic i cultural; l'article 51, que consagra el principi rector de participació dels
consumidors i usuaris mitjançant associacions –participació indirecta, per tant- i, finalment,
l'article 131.2, en matèria de planificació econòmica, precepte que ja hem estudiat al plantejar
la concepció d'ordenació territorial –des d'un punt de vista constitucional- que ens serà útil per a
aquesta tesi.
També en l'article 105. a) es vincula la participació ciutadana en els plans urbanístics, quan
estableix que “La llei regularà: a) L’audiència dels ciutadans directament o a través de les
organitzacions i associacions reconegudes per la llei en el procediment d’elaboració de les
disposicions administratives que els afectin.”.
Aquests preceptes consagren la participació ciutadana d'una manera directa i també de forma
indirecta a través de la participació en òrgans, i fins i tot, la cooperació mitjançant
organitzacions no governamentals, essent en aquest mateix article, i en els seus dos restants
apartats, on es contemplen altres formes participatives, mitjançant el dret a l'accés dels arxius i
registres administratius i l'audiència de l'interessat en el procediment administratiu.
Els Tribunals també han reconegut la importància de la participació dels ciutadans en el procés
d'elaboració dels instruments de planificació urbanística i territorial, concretament, en la
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 341/2001, s'al·ludeix al Conveni
d’Åarhus sobre el dret a la informació, la participació dels ciutadans en la presa de decisions i
l'accés a la justícia en aquest cas en assumptes mediambientals, així com els assumptes
relacionats en matèria de participació i de transparència en la presa de decisions per part dels
poders públics en l'àmbit mediambiental, coincidint amb els valors expressats en els articles. 45
i 105 CE.
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El principi constitucional de participació també té el seu desenvolupament legal en la Llei
30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, en l'article 3.5, a l'establir que “en sus relaciones con los ciudadanos las
Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de
participación”.
S'estableix, per tant la necessitat de dotar d'una major participació pública als processos de
planificació urbanística i territorial, essent el foment de la participació en els processos de
planificació i gestió del territori un desafiament per al seu bon govern. La participació pública
permet a la societat implicar-se en la presa de decisions sobre polítiques, plans o actuacions i
incrementar la interacció dels ens públics amb la ciutadania i assolir, d'aquesta manera, la
reducció de la desafecció i falta d'implicació política dels veïns.
El marc teòric i fins i tot legal de la implicació de la ciutadania es produeix des dels moments
inicials de la formulació dels plans i programes de caràcter territorial, urbanístic i ambiental,
augmentant la capacitat dels plans per a identificar problemes i proposar solucions eficaces,
per incorporar l'experiència i saviesa d'aquells que viuen en el territori.
No es considera com una bona practica democràtica 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-lo. De fet, en els últims anys
s'ha consolidat l'acord sobre la necessitat que qualsevol pla o projecte de contingut social,
econòmic o territorial es defineixi amb la participació dels agents socials i de la població a la
qual es pretén beneficiar.
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Capítol 02. El procés de participació ciutadana previ a l’Avanç de planejament. Primer
període d’informació pública
Secció 01. Inici del procés de Revisió del Pla general. Obertura del procés de participació
ciutadana
L'inici del procés de la Revisió del PGOU se situa en l'acord de la Junta de Govern de 6
d'octubre de 2010:
“L’Ajuntament de Palma té la intenció de procedir a iniciar els treballs de Revisió del Pla
General d’Ordenació Urbana actualment en vigor. En aquest sentit, s’ha remés Informe
de 29 de setembre de 2010 del director tècnic de la Gerència d’Urbanisme que incideix
en el procés a seguir per afrontar aquests treballs.
Amb la finalitat de promoure el procés de participació ciutadana, és convenient obrir un
període d’informació pública fonamentat en l’article 116 del Reglament de Planejament,
aprovat pel Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, amb la finalitat de recollir
suggeriments i observacions sobre la necessitat, conveniència i altres circumstàncies
que puguin contribuir a una millor elaboració dels treballs de Revisió del PGOU.
Per tot això, es considera que per part de la Junta de Govern es pot adoptar el següent
ACORD
1) Obrir un període de 3 mesos, a comptar des de la data de publicació d’aquest acord
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els quatre diaris de major circulació en el
municipi, amb la finalitat de què es puguin formular suggeriments, observacions i
aportacions sobre la necessitat, conveniència i altres circumstàncies en relació amb la
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Palma.
2) A partir de la data de publicació d’aquest acord en el BOIB, l’Ajuntament obrirà una
Oficina a la seu de la Finestreta Única d’Urbanisme, a la planta baixa de l’Edifici
Avingudes (Avinguda Gabriel Alomar, núm. 18), perquè s’hi puguin presentar els
suggeriments, observacions i aportacions, i perquè es puguin concertar consultes sobre
l’ordenació urbanística sotmesa a revisió.
3) A partir de la data de publicació d’aquest acord en el BOIB, l’Ajuntament obrirà una
pàgina web, a la qual es podrà accedir directament o a través de la pàgina web oficial
de l’Ajuntament de Palma. En aquesta pàgina web també es podran formular
suggeriments, observacions i aportacions, i l’Ajuntament hi anirà penjant tota la
informació i documentació que es vagi generant dins el procés de Revisió del PGOU.
4) Així mateix, els suggeriments, observacions i aportacions també podran ser
presentats, dins el termini previst en el punt primer d’aquest acord, a través de
qualsevols dels mitjans prevists a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.”
L'anterior acord es va publicar en el BOIB núm. 153, de 23 d'octubre de 2010, així com en els
diaris “El Mundo”, “Diario de Mallorca”, “Última Hora” i “Diari de Balears”, en tots ells el dia 5 de
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novembre de 2010. Per això, el termini per a la presentació de suggeriments es va estendre
fins al 5 de febrer de 2011.

Secció 02. Criteris del procés de participació ciutadana.
Per a promoure la difusió de l'inici dels treballs de la Revisió del PGOU es va crear una pàgina
web (www.imaginapalma.es) a través de la qual es podien fer aportacions per correu electrònic
i mitjançant un blog.
Igualment es va convocar un concurs denominat “Desafiament Wi-Fi”, al qual es feien cinc
preguntes relacionades amb la ciutat, altre de microrelats, al que es van presentar 132 texts i
finalment un de relats breus dirigit als escolars de Palma, al que es van presentar 194 textos.
Pel ple 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 a explicar i detallar el procés de participació ciutadana en la Revisió
del PGOU.
Aquesta Comissió no permanent es va constituir el 14 de gener de 2011, assistint a les
reunions celebrades uns 70 representants de les organitzacions i entitats professionals i
socials.

Secció 03. Informe dels suggeriments rebuts.
Es van rebre 75 suggeriments en forma d'instància presentada en el registre general, 43
correus electrònics i 303 aportacions al blog.
No obstant això, fora del termini esmentat anteriorment (després del 5 de febrer de 2011 i fins a
l’1 de març de 2012) s'han presentat 21 instàncies, s'han rebut 8 correus electrònics i es van fer
21 aportacions al blog de la pàgina web.
Presentaren suggeriments les associacions de veïns de Calamajor, Camí de ses Barraques de
Son Sunyer, Can Roset i Can Galeta, Es Pil·larí, Es Raval de Santa Catalina, La Bonanova,
Rafal Vell, Sant Agustí, Secar de la Real, Son Cladera i Son Sardina, així com la Plataforma pel
Parc de les Vies, la Plataforma d’Entitats de Sa Indioteria i la Plataforma d’Entitats de Can
Pastilla, i igualment organisme i entitats com la CAEB, la Asociación de Empresas de
Almacenaje y Distribución de Mallorca, Asociación de Empresas Náuticas de Baleares,
Asociación Empresarial de Restauración de Mallorca, Associació de Restauració i Oci de Santa
Catalina, ARCA i la Federació Balear de Persones amb Discapacitat.
Per a classificar els suggeriments, es va decidir enquadrar-los en els següents temes:







Barris i equipaments
La ciutat del futur
Façana marítima
Habitatge
Mobilitat
Oci, cultura i patrimoni
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Paisatge i sòl rústic
Sòl industrial
Turisme i activitat econòmica
Zones verdes i sostenibilitat
Matèries no urbanístiques
Matèries sobre el sistema Imagina Palma
Associacions
Barrios y equipamientos
La ciudad del futuro
5%

Fachada marítima

4%
8%
38%

Vivienda
Movilidad
Ocio, cultura y patrimonio

14%

Paisaje y suelo rústico

3%
1% 2% 11%

3%

4%
0%

7%

Suelo industrial
Turismo y actividad
económica
Zonas verdes y sostenibilidad

De la taula anterior ja es pot extreure una primera conclusió: la mobilitat és la matèria que més
proposades generà, seguida de barris i equipaments i de zones verdes i sostenibilitat, que
sumen en conjunt el 63% del total.
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Plànol de localització de suggeriments en els dos períodes
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Capítol 03. El procés de participació ciutadana previ a l’Avanç de planejament. Segon
període d’informació pública.
Secció 01. Antecedents del segon període de participació pública.
La Junta de Govern de 22 de febrer de 2012 va adoptar l'acord d'obrir un nou període de
participació ciutadana en la revisió del Pla General (vegi's ANNEX 01), amb l'objectiu d'aportar
suggeriments a la seva elaboració.
Aquest acord es va publicar en el BOIB núm. 32, d’1 de març de 2012 i en els diaris “El
Mundo”, “Diario de Mallorca”, “Última Hora” i “Diari de Balears”, en tots ells el dia 7 de març de
2012. Aquest període s'ha estès fins al 8 de juny de 2012.

Secció 02. Metodologia.

Plànol de localització de suggeriments del segon període d’informació pública

La participació ciutadana en el procés de la revisió del Pla General vigent s'ha articulat en
aquesta segona ocasió a través de dues vies:
a) La via administrativa, podent-se fer arribar pels ciutadans a l'Ajuntament els suggeriments o
aportacions que estimessin oportuns, tant a través d'escrit presentat en el registre general de la
Corporació com mitjançant correu electrònic.
b) La via directa, per la qual s'han enviat a vuitanta-un organismes, entitats i associacions
“cartes de participació” en les quals se'ls convida que remetin tota aquella documentació que
consti en els seus arxius així com les previsions en els pròxims vuit anys que s'hagin de tenir
en compte per a incorporar al planejament de la ciutat.
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c) Igualment es pot incloure en aquesta via directa la celebració d'una sèrie de “taules de
treball”, amb l'objecte de posar en comú necessitats o previsions a incloure en la revisió del
PGOU, la relació de les quals apareix més endavant.
d) Per altra banda s'ha posat també en funcionament la Comissió no permanent de seguiment
del Pla General.
El termini de participació pública per la via administrativa s'ha estès del 2 de març al 8 de juny
de 2012, mentre que per la via directa s'han mantingut reunions de les taules de treball fins al
dia 19 d'octubre del mateix any, que es va realitzar l'última d'elles.

Secció 03. Classificació dels suggeriments.
Quant a la classificació dels suggeriments rebuts, no s'ha establert una categorització prèvia
del seu objecte, deduint-se aquesta a posteriori i com a conseqüència del propi interès de cada
ciutadà o associació, sense imposicions ni limitacions prèvies a una determinada temàtica, que
puguin dirigir o desviar indirectament la voluntat dels ciutadans i associacions cap a uns
determinats objectius prefixats per l'administració.
Es diferencien inicialment els suggeriments rebuts dins del termini legal d'exposició pública i
fins a dos mesos des de la seva finalització, és a dir, des del 2 de març al 8 d'agost de 2012, de
les rebudes entre aquesta última data i el dia de la celebració de l'última taula de treball (19
d'octubre del mateix any).
L'estructura de la base de dades es georeferencia per
a la seva incorporació dins del GIS del Pla General en
el fitxer “suggeriments” ordenant-se per a posteriors
estudis. S'han tingut en compte, a més dels
suggeriments remesos, les propostes contingudes en
cadascuna d'elles així com el nombre de ciutadans que
les signen, amb l'objecte de tenir una major idea del
procés de participació de la ciutadania.

01. Classificació dels suggeriments segons el sistema de participació.
Els suggeriments rebuts es classifiquen i ordenen diferenciant-se inicialment segons el sistema
d'accés. Així tenim d'una banda, les rebudes per via ADdministrativa (AD), a través del registre
general d'entrada o per correu electrònic, i d'altra banda les rebudes com a contestació a les
cartes de participació enviades (CP).
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02. Classificació dels suggeriments segons la forma d’entrada.

Es classifiquen i ordenen en el camp el camp clas_entrada de la taula “sugerencias”, depenent
de si es reben a través del Registre General d'Entrada (RG) o bé mitjançant correu electrònic
(CE) rpgou@palma.es, dirigit a l'Oficina de Revisió del PGOU.
03. Classificació dels suggeriments segons la finalitat o objecte

Plànol de localització dels suggeriments per finalitat o objecte

Es classifiquen i ordenen en el camp clas_proc de la taula “sugerencias”. Una vegada
estudiades, s'ordenen en les següents finalitats, d'acord amb l'objecte principal establert en les
mateixes.
01a. Canvi de classificació de sòl. De Sòl Rústic a Sòl Urbà residencial
01b. Canvi de classificació de sòl. De Sòl Rústic a Sòl Urbà industrial
02. Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl Rústic.
03. Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl Urbà.
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04. Modificació o supressió d'Unitats d'execució en Sòl Urbà.
05. Modificació d'alineacions o supressió de vials previstos.
06. Modificació de les Normes Urbanístiques.
07. Varis
04. Classificació dels suggeriments segons la seva procedència.
Es classifiquen i ordenen, depenent de si el seu origen és de CIutadans (CI), EMpreses
privades (EM), Associacions Veïnals (AV), Associacions Altres (AO), Entitats Públiques, (EP) i
Partits Polítics. (PP).

Secció 04. Còmput dels suggeriments.
01. Còmput dels suggeriments dins del període d’informació pública
1. Classificació dels suggeriments segons el sistema de participació
Dins del període participació pública (del 2 de març al 8 de juny de 2012) s'han rebut un total de
95 suggeriments de tipus administratiu la relació dels quals es correspon amb les que figuren
en l'ANNEX 02 (TAULA A2.01. Relació de suggeriments i propostes rebudes dins del període
d'informació pública).
2. Suggeriments classificats per la forma d'entrada
D'acord amb la forma d'entrada, dels 95 suggeriments rebudes, 86 són presentades a través
del Registre General d'Entrada mentre que pel correu electrònic rpgou@palma.es, dirigit a
l'Oficina de Revisió del PGOU, es reben un total de 9 suggeriments.
3. Suggeriments d'acord amb la seva finalitat
D'acord amb la seva finalitat o objecte, els 95 suggeriments, es classifiquen segons la taula que
s'exposa a continuació.
Finalitat
01a
01b
.02
.03
.04
.05
.06
.07

Canvi de classificació de Sòl Rústic a Urbà residencial
Canvi de classificació de Sòl Rústic a Urbà industrial
Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl Rústic
Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl Urbà
Modificació o supressió d'Unitats d'execució en Sòl Urbà
Modificació d'alineacions o supressió de vials previstos
Modificació de les Normes Urbanístiques
Varios
TOTALS

Suggerim.

9
23
4
10
7
7
8
27
95

Propostes

9
24
6
10
7
8
10
56
130

Participants

9
26
8
10
7
7
8
226
301

4. Suggeriments d’acord amb la seva procedència
D’acord amb la seva procedència, es classifiquen segons la taula que s’exposa a continuació.
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CI
EM
AV
AO
EP
PP

Procedència
Ciutadans
Empreses Privades
Associacions Veïnals
Associacions Altres
Entitats Públiques
Partits Polítics

Suggeriments
74
14
3
0
4
0

TOTALS

Propostes

95

97
18
11
0
4
0

Participants
280
14
3
0
4
0

130

301

Els 95 suggeriments contenen 130 propostes ciutadanes avalades per un total de 301
signatures.
02. Còmput dels suggeriments fora del període d’informació pública
Fora del període participació pública (entre el 9 de juny i el 15 d'octubre de 2013) s'han rebut
un total de 52 suggeriments.
1. Classificació inicial dels suggeriments
Dels suggeriments rebuts en aquest període, totes elles es corresponen a suggeriments de
tipus administratiu.
2. Suggeriments classificats per la forma d'entrada
D'acord amb la forma d'entrada, dels 52 suggeriments rebuts, 45 són presentats a través del
Registre General d'Entrada, mentre que pel correu electrònic rpgou@palma.es, dirigit a l'Oficina
de Revisió del PGOU, es reben un total de 7 suggeriments.
3. Suggeriments d'acord amb la seva finalitat
D'acord amb la seva finalitat o objecte, els 52 suggeriments, es classifiquen segons la taula que
s'exposa a continuació.
Finalidad
01a
01b
.02
.03
.04
.05
.06
.07

Sugerencias

Propuestas

Firmantes

Cambio de clasificación de suelo rustico a urbano residencial
Cambio de clasificación de suelo rustico a urbano industrial
Cambio de calificación de parcelas dentro de Suelo Rústico
Cambio de calificación de parcelas dentro de Suelo Urbano
Modificación o supresión de Unid. de Ejecución en Suelo Urb.
Modificación de alineaciones o supresión de viales previstos
Modificación de las Normas Urbanísticas
Varios

12
2
0
16
2
7
0
13

12
2
0
16
2
7
0
13

12
2
0
16
2
7
0
13

TOTALES

52

52

52

4. Suggeriments d’acord amb la seva procedència
D’acord amb la seva procedència, els 52 suggeriments es classifiquen segons la taula que
s’exposa a continuació.
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Procedencia
CI
EM
AV
AO
EP
PP

Sugerencias

Propuestas

Firmantes

Ciudadanos
Empresas Privadas
Asociaciones Vecinales
Asociaciones Otras
Entidades Públicas
Partidos Políticos

19
16
4
1
12
0

19
16
4
1
12
0

19
16
4
1
12
0

TOTALES

52

52

52

Els 52 suggeriments contenen 52 propostes ciutadanes avalades per un total de 52 signatures
de ciutadans.
03. Còmput dels suggeriments. Resum general.
Resumen de sugerencias por via administrativa
Relación
Dentro del periodo
Fuera del periodo

Total

Por registro general
Por correo electrónico

86
9

45
7

131
16

TOTAL

95

52

147

Relación

Resumen de sugerencias por procedencia
Dentro del periodo
Fuera del periodo
Núm. sug.

CI
EM
AV
AO
EP
PP

Ciudadanos
Empresas privadas
Asociaciones vecinales
Asociaciones otras
Entidades públicas
Partidos politicos
TOTAL

Núm. prop.

74
14
3
0
4
0
95

Núm. sug.

97
18
11
0
4
0
130

Total

Núm. prop.

19
16
4
1
12
0
52

Núm. sug.

19
16
4
1
12
0
52

Núm. prop.

93
30
7
1
16
0
147

116
34
15
1
16
0
182

Resumen de sugerencias por finalidad
Dentro del período

Relación
1a. Cambio de clasificación de suelo.De Suelo Rústico a Suelo Urbano residencial

Núm. sug.
9

Núm. prop.
9

23

24

02. Cambio de calificación de parcelas dentro de Suelo Rústico.

4

6

03. Cambio de calificación de parcelas dentro de Suelo Urbano.

10

10

04. Modificación o supresión de Unidades de Ejecución en Suelo Urbano.

7

7

05. Modificación de alineaciones o supresión de viales previstos.

7

8

8

10

27

56

1b. Cambio de clasificación de suelo.De Suelo Rústico a Suelo Urbano industrial

06. Modificación de las Normas Urbanísticas.
07. Varios.

TOTAL

95

Fuera del período
Núm. sug.

130
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Total

Núm. prop.

12
2
0
16
2
7
0
13

12
2
0
16
2
7
0
13

52

52

Núm. sug.

Núm. prop.

21

21

25

26

4

6

26

26

9

9

14

15

8

10

40

69

147
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Secció 05. Resum del contingut dels suggeriments.
01a. Canvi de classificació de sòl. De Sòl rústic a Sòl urbà residencial
La majoria d'aquests suggeriments exposen que el grau de consolidació de determinades
edificacions és suficient per a considerar que es troben en sòl urbà. També se sol·licita la
incorporació al Pla del desenvolupament d'algun SUNP com SOn Sardina.
01b. Canvi de classificació de sòl. De Sòl rústic a Sòl urbà industrial
Existeix un suggeriment per a incorporar el sòl rústic de la zona de la Indioteria, en el qual
actualment es troben implantades ferralleries, empreses de marbres i altres, per a la seva
reclassificació i ordenació a través d'un polígon industrial. També es recull la necessitat
d'ampliació del polígon de Mercapalma i l'ús d'un sistema general d'espai lliure a Son Fuster
per a un centre de jardineria.
02. Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl rústic.
Tracten de la inclusió d'algunes parcel·les en zones de règim especial; de la inclusió d'una
parcel·la actualment qualificada com d'Interès Forestal o Ecològic en la qualificació d'Àrea
d'Assentament en Paisatge d'Interès; de la modificació del sistema general del camp de golf de
Puntiró per a incloure la possibilitat de construir-hi un hotel; i d'una parcel·la en Establiments la
superfície de la qual no permet la reforma de l'habitatge emplaçat en ella.
03. Canvi de qualificació de parcel·les dins de Sòl urbà.
Tracten del canvi d'equipaments docents, socioculturals o assistencials previstos però no
executats a un ús residencial. D'altra banda, en diverses ocasions se sol·licita el canvi d'un ús
residencial unifamiliar a plurifamiliar. En un cas, que es permeti un ús turístic en un edifici del
centre històric.
04. Modificació o supressió d'Unitats d'execució en Sòl urbà.
En aquest epígraf s'han presentat suggeriments referits a les unitats d'execució 17-01, 17-02,
30-04, 43-03, 43-05, 44-06 i 76-06, tant sol·licitant la seva supressió com l'exclusió d'alguna
parcel·la d’elles.
05. Modificació d'alineacions o supressió de vials previstos.
Se sol·licita la supressió d'algun vial o la modificació de les alineacions previstes en el PGOU
vigent.
06. Modificació de les Normes Urbanístiques.
Es refereixen a les condicions d'edificació en sòl rústic (altura màxima, piscines, balustrades); a
permetre elements auxiliars en zona de reculada en equipaments esportius i augment de
l'altura de les tanques de separació; que es modifiqui la regulació de les zones “J”; que es
redueixi la superfície mínima per a edificar un habitatge unifamiliar en les zones AR de sòl
rústic; que s'ampliïn els usos permesos en el polígon Sa Tàpia i en una illeta d'ús industrial
provinent del pla parcial de Camp Redó.
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07. Varis.
Són suggeriments de temàtica variada així com les de les associacions veïnals, no
enquadrables en cap de les categories anteriors. A títol d'exemple, es poden citar una proposta
de reordenació de la façana marítima, incloent el trasllat de l'edifici de GESA a altra parcel·la; la
remodelació de la plaça Pere Garau; reflexions vàries sobre el futur creixement de la ciutat; que
s'executi la zona verda prevista al Canòdrom; o que s'adapti el PGOU a la legislació vigent.

Secció 06. Resultats del procés de consulta directa amb organismes i entitats. Cartes de
participació.
Per part de l'Oficina de Revisió del PGOU s'han remès “cartes de participació” a un total de
vuitanta-un (81) organismes, entitats i associacions, convidant a aquells a remetre la
documentació que consti en els seus arxius que es consideri important per a la revisió del
planejament, així com les previsions per als pròxims vuit anys que s'hagin de tenir en compte o
incorporar al planejament de la ciutat.
01. Relació de participants del procés. Cartes de participació.
El llista és el següent:
Del Govern de les Illes Balears























Director del Gabinet de Presidència
Vicepresidència Econòmica de Promoció Empresarial i d’Ocupació
Direcció Gral. d’Economia i Estadístiques
Direcció Gral. de Pressuposts i Finançament
Direcció Gral. de Comerç i Empresa
Direcció Gral. d’Indústria i Energia
Direcció Gral. d’Innovació i Desenvolupament
Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Director Gral. de Turisme
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
Direcció Gral. de Cultura i Joventut
Conselleria d’Administracions Públiques
Direcció Gral. de la Funció Pública
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Direcció General de Medi Rural i Marí
Direcció General de Recursos Hídrics
Direcció Gral. d’Ordenació del Territori
Direcció Gral. d’Arquitectura i Habitatge
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Direcció General de Transports
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social

Del Consell de Mallorca
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Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Direcció Insular de Cultura i Patrimoni
Departament d’Urbanisme i Territori
Direcció Insular de Carreteres
Departament de Medi Ambient
Direcció Insular de Medi Ambient
Direcció Insular de Residus

De l’Administració Central













Delegació del Govern Central en Illes Balears
Delegació d’Economia i Hisenda a les Illes Balears
Delegació en Illes Balears de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Demarcació de Costes en Illes Balears
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
AENA
Comandancia General de Balears
Sector Naval de Balears
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
Otros Organismos y Entidades
Universitat de les Illes Balears
Autoritat Portuària de Balears

Ajuntaments confrontants






Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Calvia
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Valldemossa

Associacions empresarials









C.A.E.B.
P.I.M.E.M.
PIMECO
Asociación Constructores de Baleares
Asociación Promotores Inmobiliarios de Baleares
Associació Hotelera de Palma de Mallorca
Federació Hotelera de Mallorca
Associació d’Hotelers Platja de Palma

Col·legis Profesionals





Col·legi d’Advocats de Balears
Col·legi Notarial de Balears
Col·legi Oficial d’Arquitectes
Col·legi Oficial d’Aparejadors i Arquitectes Tecnics
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Col·legi Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials
Col·legis d’Enginyers Agrònoms
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles
Col·legi de Biòlegs
Col·legi Oficial de Decoradors
Col·legi Oficial de Geografs de Balears

Transports, comunicacions, infraestructures






ENDESA
Telefònica
Serveis Ferroviaris de Mallorca
Ferrocarril de Sóller
Mercapalma

Associacions vàries










ONCE
Federació AAVV de Palma
FEPAE
FACUA Baleares - Consumidores y Usuarios de las Islas Baleares –
Federació d’APAS de Mallorca –FAPAFederació d’APAS de les Illes Balears –FAIBObra Cultural Balear
ARCA
GOB

02. Còmput dels suggeriments. Cartes de participació.
S'han rebut 19 contestacions a les esmentades cartes. En tres casos, es notifica a
l'Ajuntament que l'organisme o entitat no té previsions que calgui incorporar al PGOU, i de les
restants 16 es poden extreure un total de 89 propostes. Donat el caràcter sectorial de
cadascuna de les associacions i administracions públiques, la temàtica està estretament
vinculada a les seves pròpies competències
03. Resum del contingut del procés. Cartes de participació.
1. Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia (Conselleria d’Administracions Públiques).
En el suggeriment es contenen tres propostes (3) respecte als nivells de risc de determinades
activitats del terme municipal i s'adjunta documentació relativa a les cartografies en suport
informàtic dels nivells de risc regulats en el Decret 40/2005, de 3 d'abril, pel qual s'aprova el Pla
Especial per a fer front al risc d'inundacions -INUBAL- i el Decret 41/2005, de 22 d'abril, pel
qual s'aprova el Pla Especial per a fer front al risc d'incendis forestals -INFOBAL-. Així mateix,
el suggeriment conclou que la directiva SEVESO en el nivell baix no requereix la definició de
zones d'intervenció i zona d'alerta però exigeix un control individualitzat dins de la revisió del
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planejament dels terrenys pròxims a aquestes instal·lacions, especialment els corresponents a
les instal·lacions de CLH en Son Banya.
2. Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales
Es concreten en el suggeriment tres propostes (3) sobre polígons industrials, considerant en
primer lloc la possibilitat que no hagi restriccions a instal·lacions o activitats a través de vials
privats, a més de sol·licitar que no hagi limitacions quant a usos comercials i de serveis i
d'ampliar els usos en les zones de reculada, sempre que no es perjudiqui als confrontants
3. Endesa Distribución Eléctrica
El suggeriment es resumeixen en tres propostes (3) sobre previsions de terrenys per a la
pròxima dècada en infraestructura elèctrica, entre elles una subestació en la zona de la “Falca
Verda”, altra en la zona de Son Busquets, amb una superfície de 1.500 m2 i altra a Son Ferriol,
amb una reserva de sòl de 3.500 m2.
4. Mercapalma
Es realitzen dues propostes (2) per al futur del Sistema General. D'una banda, avaluen una
necessitat de creixement de 125.000 m2 per als pròxims deu anys i per un altre, la unificació a
l'ordenança S2e de tot el polígon.
5. Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia (Conselleria d’Administracions
Públiques).
Es realitza una proposta (1) que, encara que està referida a un àmbit concret, afecta a tot el
municipi, i és l'obligació de redactar un Pla d'Emergència Sísmica.
6. Direcció General de Gestió Econòmica i Farmàcia (Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social).
Remeten les actuacions sanitàries previstes a nivell d'atenció primària en el terme municipal,
programades en el Pla d'Infraestructures 2008-2016, que no tenen data d'execució per estar
pendents de les disponibilitats a nivell urbanístic i pressupostari. Les referides actuacions,
traduïbles en vuit (8) propostes, són:
Centres de Salut


Per substitució de l'actual centre de salut:
- Centre de Salut Camp Redó: obtenir de l'Ajuntament la cessió gratuïta del solar previst en
el PERI de Son Busquets.



Per ampliació de l'actual centre de salut:
- Centre de Salut de Son Ferriol: obtenir la modificació puntual del PGOU que permeti
l'ampliació o demolició i nova construcció d'un edifici de 2.300 m2 en dues plantes.
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Centres nous per a cobertura de les Zones Bàsiques de Salut creades a l'empara del
Decret 59/2009, de 18 de setembre, de modificació del Pla d'Ordenació Sanitària i Territorial
de Illes Balears:
- Centre de Salut de Son Ferragut/Son Gelabert: obtenir la cessió gratuïta del solar oferit
per l'Ajuntament en acord del ple de l'any 2002, amb la qualificació d'ús sanitari i amb
capacitat suficient per a construir un centre de salut en una zona de creixement urbà.
- Centre de Salut Arenal: obtenir la cessió d'un solar, per part de l'ajuntament, amb la
qualificació d'ús sanitari i dins del pla de reforma integral de Platja de Palma.

Unitats Bàsiques de Salut (UBS)


Per substitució de l'actual UBS:
- Unitat bàsica de salut Indioteria. Correspon a la zona bàsica de salut Son Cladera,
actualment situada en un local llogat per l’Ajuntament. S'ha d'obtenir un solar qualificat d'ús
sanitari suficient per a una ubs definitiva i per a atendre una població en constant
creixement.
- Unitat bàsica de salut Es Pil•lari. Correspon a la zona bàsica de salut Platja de Palma,
actualment situada en un local llogat per l’Ajuntament. S'ha d'obtenir un solar qualificat d'ús
sanitari suficient per a una UBS definitiva i per a atendre una població en constant
creixement.
- Unitat bàsica de salut Establiments. Correspon a la zona bàsica de salut Camp Redó,
actualment situada en un local llogat per l’Ajuntament que no compleix les condicions
mínimes d'habitabilitat per a aquest tipus d'establiment. Està previst en breu que es traslladi
provisionalment, després de les oportunes reformes, al casal de barri de Establiments. S'ha
d'obtenir un solar qualificat d'ús sanitari, suficient per a una UBS definitiva.



UBS nova a causa del creixement urbà.
- Unitat bàsica de salut Son Güells correspondrà a la zona bàsica de salut Rafal-Vivero.
S'ha d'obtenir un solar suficient, qualificat per a ús sanitari, en la zona urbana de Son
Güells, tenint en compte que la població tindrà el centre de salut Rafal-Vivero com a
referència a causa de la Via de Cintura Ma-10, que és una infraestructura viària que limita
l'atenció sanitària a la població de centres més pròxims (Polígon de Llevant o Son Gotleu).

7. Direcció General d’Indústria i Energia (Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d'Ocupació).
Divideix el suggeriment en les dues parts essencials que són de la seva competència. En
primer lloc, l'àrea d'energia sobre la qual es realitzen deu (10) propostes.
 Reduir la normativa urbanística restrictiva respecte al desenvolupament de les energies
renovables i les seves infraestructures.
 Afavorir la implantació de gas natural.
 Instal·lació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en cobertes d'edificis urbans i rústics. 4.
Preveure les instal·lacions d'energies renovables i les seves instal·lacions per sobre de
l'altura màxima.
 Integrar mesures que facilitin el desenvolupament dels vehicles elèctrics amb
infraestructures de recàrrega.
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Introduir la infraestructura de gas per a l'obtenció de la qualificació de solar.
Condicions tècniques d'estalvi d'energia en l'enllumenat públic.
Incloure en els sistemes generals els usos de cogeneració i aprofitament de la biomassa.
Establir una reglamentació especifica per a l'estalvi energètic en anuncis i rètols.
Eliminar del còmput de volum les instal·lacions d'energies renovables.

I aquestes cinc (5) en l'àrea d'indústria:
 Tenir en compte les cinc instal·lacions previstes en Palma afectades per la normativa
SEVESO, Reial decret 1254/1999.
 Tenir en compte en els usos les determinacions del Pla Director Sectorial de Pedreres.
 Tenir en compte les distàncies de seguretat que han de complir les gasolineres a certs
tipus d'edificis i locals de pública concurrència.
 Tenir en compte la facilitat d'accés dels serveis d'emergències, sobre tot bombers. 15.
Incorporar al PGOU l'ús extractiu on així ho determina el PDSC
8. Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca
Proposa la connexió de Palma a la ruta de la “pedra en sec”, amb una sèrie d’alternatives.
9. Col·legi Oficial d’arquitectes
Es presenten una sèrie de propostes que podem resumir en les trenta-dues (32) següents:
 Integrar les modificacions puntuals del planejament en un text refós.
 Actualització de la cartografia en sòl rústic i urbà.
 Tenir en compte tant les vores de Palma amb els seus municipis confrontants així com
amb port i aeroport.
 Pla de mobilitat basat en la sostenibilitat del transport.
 Estudi de grans equipaments i infraestructures, recinte firal, polígon de transports, etc. 6.
Realitzar un estudi de la població, sòl vacant i habitatges, per a establir les necessitats de
creixement.
 Utilització d'un GIS per a l'anàlisi de la informació realitzada.
 Creació d'un document de síntesi definint la idea de ciutat.
 Creació d'un departament que continuï amb els estudis d'urbanisme.
 Proposa un estudi dels nuclis tradicionals, especialment Santa Catalina i Camp Redó. 11.
Proposen normatives específiques per a Pere Garau
 Es proposa la introducció d'usos d'oficines en l'eixample.
 Una major definició dels eixos cívics.
 Com a resultat de les anàlisis de mobilitat, es proposa definir nous grans aparcaments i
augmentar la reserva en edificis.
 Crear noves zones verdes.
 Generar en els patis d’illeta espais lliures de qualitat ambiental.
 Recuperació d'edificis existents i adequació als paràmetres actuals del Pla.
 Millorar la qualitat paisatgística dels accessos. Integrar en el planejament els torrents de
Sa Riera i Gros.
 Tractar de manera específica els barris singulars i tradicionals (Gènova, Molinar, Sa
Vileta...) amb l'objectiu de preservar el seu caràcter i conservar les seves edificacions
primitives i mantenir les seves característiques ambientals.
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 Procurar que el PGOU integri els baris perifèrics en la trama urbana no solament des de la
trama viària, sinó també dins de les grans estructures dels eixos cívics i corredors verds.
 Recerca des del planejament de llocs específics que ajudin a definir punts representatius
d'aquests barris perifèrics, seguint el concepte de “monumentalitzar la perifèria”.
 Seguiment per part del Pla de Reforma Integral de Platja de Palma dels criteris que
emanin del nou PGOU.
 Estudiar la necessitat de redactar un nou pla especial per a Cala Major o com a mínim
intentar reconduir les unitats d'execució més grans així com assegurar la preservació de
Ca’n Tapara com a gran espai lliure.
 Els sòls industrials han de ser bàsicament per a les activitats molestes i
d'emmagatzematge i no grans zones terciàries d'oficines.
 Reconsiderar els sòls urbanitzables programats d'ús industrial no executats i la seva
idoneïtat. Contemplar més criteris d'integració paisatgística en els nous polígons.
 Quant als assentaments en el medi rural contemplats en el Decret 2/2012, s'han de definir
mesures que assegurin que aquests s'integren tan bé com sigui possible en el paisatge i el
medi rural on se situen.
 Màxima preservació del sòl rústic, limitant la implantació d'usos que ho alterin.
 Recuperació del Pla de Sant Jordi, recuperant i millorant tot el sistema de drenatges i
evitació d'implantació d'usos que no li són propis, com grans espais d'emmagatzematge.
 Als voltants de les carreteres de Valldemossa i Sóller, frenar el fort procés de
transformació per a preservar els valors de la zona.
 Sistematizar i simplificar la normativa de paràmetres edificatoris en general i,
especialment, la d'aparcaments, façanes, voladissos així com els quadres d'usos.
 Recuperar el conjunt d'edificis de “Corea”, aprofitant el potencial dels criteris que van servir
de base per a desenvolupar aquesta i altres promocions socials dels anys 50, per al que
presenta una proposta concreta.
 Protegir el caràcter diferenciador de la barriada de Santa Catalina evitant que els trets
característics de les edificacions de la zona i les proporcions dels carrers siguin substituïts
per paràmetres característics de l'Eixample, tot això sense recórrer a la catalogació
massiva de totes les edificacions tradicionals del barri. Presenta una proposta concreta.
10. Direcció Insular de Gestió de Residus (Departament de Medi Ambient del Consell de
Mallorca).
Recorda a l'Ajuntament que en matèria de gestió de residus no perillosos, s'ha de complir el Pla
Director Sectorial de Gestió de Residus Urbans de Mallorca i que s'ha de tenir en compte
igualment el Pla Director Sectorial de Residus de la Construcció, Demolició, Voluminosos i
Pneumàtics fora d'ús de la illa de Mallorca.
11. Asociación de Hoteleros de la Playa de Palma
Presenta còpies dels projectes tècnics de sos hotels els propietaris dels quals estan tramitant
llicències d’obres davant l’Ajuntament.
12, 13. ARCA
En el primer suggeriment, les propostes es poden sintetitzar en les següents tretze (13):
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 Equilibri territorial, evitant noves urbanitzacions o zones de nova urbanització que
comportin despeses públiques o de transport insostenibles. Procedeix evitar grans
infraestructures insostenibles o de difícil manteniment.
 Respecte mediambiental, sotmetent la Revisió del PGOU a avaluació ambiental
estratègica i a informe de la Direcció general de Recursos Hídrics.
 Atenció especial al transport, evitant desplaçaments innecessaris, transport públic, vies
connectores per a vianants i ciclistes, potenciar l'ús del transport públic i sense consum de
carburant, desincentivar l'ús del vehicle privat dins de la ciutat.
 Recerca d'equilibri i cohesió entre els barris de la ciutat i el centre.
 Limitació de la urbanització i construcció desbocada.
 Potenciació de la conservació, rehabilitació i restauració d'edificis.
 Identificar les infraestructures supramunicipales que obliguen a la ciutat a donar servei a
tota Mallorca, com el port, aeroport, etc.
 Adaptació del Catàleg d'edificis i elements protegits i de la normativa municipal a la nova
realitat patrimonial deguda a nous descobriments, legislació, etc.
 Redefinició de la informació urbanística en la qual una part d'aquesta es bolqui en la
preservació del patrimoni històric i cultural de Palma, no amb mesures sancionadores sinó
amb mesures preventives.
 Fer més èmfasi davant els ciutadans i operadors jurídics de la preeminència o prevalença
de la Llei de Patrimoni sobre la legislació urbanística i el planejament municipal.
 Propostes concretes vàries sobre incorporació d'edificis al patrimoni catalogat. Que per a
la demolició de qualsevol edifici anterior a 1955, estigui o no inclòs en el Catàleg, sigui
necessari informe de la Comissió de Centre Històric i Catàleg.
 Canvi en la normativa sobre les volades en façana i sobre l'obligació de crear el xamfrà en
els cantons de l'Eixample.
 Dóna per reproduïdes les propostes presentades davant el Consorci de la Platja de Palma.
Quant al segon suggeriment, es tracta d'una (1) proposta monogràfica de l'associació per al
tractament integral de la barriada de Santa Catalina.
14. Comandancia General de Baleares.
Es tracta d’una (1) proposta consistent en el trasllat de la comandància general al castell de
San Carlos.
15. Direcció Insular de Cultura, Patrimoni i Esports (Consell de Mallorca).
Es presenten tres (2) grans propostes en matèria de patrimoni històric, agrupades en els
epígrafs de Normativa i de Catàleg.
16. Demarcació de Costes en Illes Balears.
Es recorda la legislació vigent sobre costes i l’obligació de l’Ajuntament d’ajustar el seu
planejament a les seves determinacions.
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Secció 07. Resultats del procés de consulta directa amb organismes i entitats. Taules de
treball.
01. Relació de participants del procés i resum del contingut.
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, amb el resultat de les propostes extretes de les actes de les reunions.
1. Taula de treball de Medi Ambient.18 de maig de 2012.
Els participants són:






EMAYA
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori
Direcció general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic
Col·legi Enginyers Agrònoms
Col·legi d’Enginyers Industrials

En aquesta Taula es posa en relleu els problemes de proveïment d'aigua a alguns sectors, i la
necessitat de reservar espais per a càmeres de reserva de les connexions d'aigua en el cas de
grans afluents deguts a pluges torrencials. Es presenten uns estudis sobre la problemàtica de
dotar d'aigua a les parcel·lacions irregulars. Es discuteix sobre la naturalesa urbana d'aquests
assentaments i la dispersió dels nuclis i també sobre les dificultats tècniques i els costos de
proveïment.
Es fa referència a la modificació de determinades ordenances que poden ser perjudicials per a
agilitzar els tràmits administratius dels usos agraris. Alguns d'ells necessiten la declaració
d'interès general, per la qual cosa, com són competència del Consell Insular, no es poden
iniciar, i altres, com l'ocupació de les edificacions agràries o la innecessarietat que aquestes es
reculin seran objecte d'estudi.
Quant a l'eliminació de residus domiciliaris i industrials, s'haurien de tenir en compte possibles
localitzacions per a aquests. Actualment es generen també problemes de seguretat per robatori
de material.
Resum de propostes:





Resolució dels problemes de proveïment d'aigua
Reserva d'espais per a la localització de càmeres de reserva en cas de grans afluències
Modificació d'ordenances amb l'objectiu d'agilitzar tràmits administratius per a usos
agraris.
Espai per a la localització de residus domiciliaris i industrials.

2. Taula de treball de Turisme.1 de juny de 2012.
Els nou participants es corresponen amb les següents entitats:
 Regidoria de Turisme
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Gerència d’Urbanisme i Habitatge
Conselleria de Turisme i Esports
Federació Hotelera de Mallorca
Associació d'Hotelers de Platja de Palma
Foment del Turisme de Mallorca
Associació d'Agències de Viatges

Es comenta la possibilitat d'ampliar fins a un 40% les edificabilitats dels hotels, així com la
necessitat d'ampliar serveis i afegir places hoteleres.
S'han de crear figures específiques per a poder ampliar els edificis. Actualment el doble ús és
incompatible per aplicació del POOT.
Si el Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma s'aprova, l'Ajuntament ho ha d'assumir
en la seva integritat. De no s'aprovar-se, la zona s'haurà d'ordenar, perquè aquesta és
l'obligació legal.
L'interès de l'hoteler de la Platja de Palma és augmentar la qualitat, donar usos a les demandes
dels clients. La Llei General Turística aconsegueix aquests objectius i la normativa municipal ha
d'anar en aquesta línia.
L'urbanisme ha de regular amb seguretat, tenint en
compte que com més ampli sigui el marge de la
interpretació, pitjor.
Es comenta així mateix que pot haver un creixement
important de places urbanes a Palma, ja que qualsevol
edifici podrà ser hotel. Cal cercar un límit a això, ja que
comporta conseqüències en la resta dels hotels en
zones turístiques.
Resum de propostes:





Necessitat d'ampliar serveis en les zones turístiques de Palma.
Creació d'unes figures especifiques per a ampliar edificis hotelers.
Regulació normativa clara que garanteixi seguretat jurídica.
Regulació dels usos hotelers fora de l'àmbit de les zones turístiques.

3. Taula de treball d’Habitatge. 8 de juny de 2012
Els nou participants es corresponen amb les següents entitats:








Gerència d’Urbanisme i Habitatge
Direcció general d’Arquitectura i Habitatge
Col·legi de Registradors de la Propietat
Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears
TINSA
Agents de la propietat immobiliària
Associació de Constructors de Balears
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 Associació de Promotors Immobiliaris de Balears
 Col·legi Oficial Administradors de Finques
Segons el creixement poblacional, es preveu que en l'any 2019 faran falta molts més habitatges
dels que haurà. Es calcula que en 2019 Palma anirà creixent 4.000 habitants/any, davant
aquest problema s'hauria de qualificar nou sòl o bé donar més edificabilitat al que ja tenim
qualificat. Hi ha uns 1.500 habitatges acabats sense vendre en el municipi, però en el 2012 no
haurà habitatges nous per a vendre. On més habitatges sobren, segons els estudis realitzats,
és a Sa Pobla i Campos.
Que desapareguin les cèdules d'habitabilitat en habitatges nous, havent de bastar solament el
final d'obres de l'ajuntament corresponent.
El Registre de la Propietat ha notat una variació o caiguda real en l'habitatge nou o de segona
mà, s'ha sofert una baixada del 50%, i ens situem en nivells de l'any 1996. Aquesta baixada ha
estat més notòria a Palma i la demanda d'habitatges per part d'estrangers és major que en la
resta d'Espanya, apuntant que també existeix un problema de crèdit per a comprar habitatges
de segona mà.
Tots els assistents estan d'acord amb que s'ha de
crear una idea de ciutat, que és Palma, la qual ha de
créixer. Cal definir àrees per a saber per on créixer, hi
ha alternatives, com rehabilitar els immobles, però per
a això hauria d'haver crèdit, i millorar l'entorn urbà.
S'han de tenir presents les necessitats d'habitatges,
dotar les zones amb infraestructures. L'entorn és
important si es vol rehabilitar. Es considera que Palma
ha de créixer en altura i no en amplària. Es dóna
suport la necessitat d'un determinat creixement
ordenat, havent unanimitat quant a la falta de
creixement donat pel pla Territorial.
Resum de propostes:
 Creixement suficient.
 Desaparició de les cèdules d'habitabilitat.
4. Taula de treball de Seguretat Ciutadana.15 de juny de 2012.
Participen set representants:








Regidoria de Seguretat Ciutadana
Gerència d’Urbanisme i Habitatge
Delegació del Govern en Illes Balears
Prefectura Superior de Policia en Illes Balears
Federació de AAVV de Palma
Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia
Ministeri de Defensa

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 79 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

Es posa en relleu el possible canvi d'ús en la comissaria de la Platja de Palma. Des de
l'Ajuntament s'intentarà trobar solucions flexibilitzant els usos. També es comenta el problema
dels locals, mentre que abans es podia muntar el que volies, i que en la zona de la Llotja hi ha
un problema de col·lisió referent a càrregues i descàrregues, terrasses, amb el dret del ciutadà
a descansar.
La Federació d’AAVV considera que en Avingudes existeix un problema de renou constant
mentre que segons la zona es passa de 20 a 60 decibels. Hi ha un increment de renou
provocat per un abús de determinats comerços. El problema és el nombre de bars concentrats
en una mateixa zona, i s'hauria de limitar el nombre d'establiments de venda d'alcohol o bé la
seva concentració.
Es comenta el tema de les emergències, quan Palma té
recursos suficients, el problema és en altres municipis
que no tenen recursos. S'ha creat el consell de
coordinació metropolità, que reuneix els municipis de
Palma, Llucmajor, Marratxí i Calvià per a tractar la
matèria de seguretat no solament a nivell municipal.
S'exposa que s'està duent a terme un pla conjunt entre
el Cos Nacional de Policia, Policia Local i Guàrdia Civil
de Llucmajor per a tractar el problema de la Platja de
Palma, ja que també afecta a Calvià i Llucmajor.
Es tracten els problemes de Son Banya i dels “pisos patera”, problemes reals i difícils de
resoldre.
Es comenta que el tema de Son Busquets i Son Simonet ja està solucionat. També es comenta
que l'aquarterament Jaume II continuarà on està i quant a l'aquarterament de Son Tous existeix
una cessió d'ús al Govern i s'està refent el conveni.
Resum de propostes:
 Canvi d'ús en la comissaria de la Platja de Palma
 Limitar el nombre d'establiments de venda d'alcohol o bé la seva concentració.
5. Taula de treball d’Esports. 22 de juny de 2012.
Participen sis representants:
 Direcció general d’Esports
 Institut Municipal de’l Esport
 Consell de Mallorca
Els usos comercials o públics han d'estar subordinats a l'ús principal que és l'esportiu. Amb la
Revisió del PGOU s'intentarà diversificar els usos. L'ús s'ha de concretar ja que així ho disposa
la pròpia llei del sòl. Almenys un 35% de la superfície ha d'estar destinada a l'ús principal i la
resta ha d'estar condicionada o subordinada al principal. Això és el que es pretén eliminar. Amb
aquesta flexibilització d'usos el que es pretén és no haver d'expropiar tant.
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Es conclou que s'estudiarà l'estat actual dels equipaments de Palma, i que la flexibilització és
important, així com l'optimització dels recursos.
Resum de propostes:
 Flexibilització d'usos.
 Optimització dels recursos municipals
6. Taula de treball d’Educació, Cultura i Centre Històric. 17 de juliol de 2012.
Participen vuit representants de:








Gerència d’Urbanisme i Habitatge
Regidoria d’Educació, Família, Igualtat i Majors
Direcció general de Cultura i Joventut
Direcció general de Planificació
Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Universitat de les Illes Balears
ARCA

Es comenta que fa falta sòl per a edificar i que malbaratam moltes possibilitats d'edificació.
Primer s'hauria de protegir el patrimoni existent i després crear i tenir sensibilitat cap a aquest
patrimoni.
També es comenta la importància de la sensibilitat amb el patrimoni i que s'ha de mantenir i ser
estrictes amb la façana marítima i el centre històric. Així mateix, s'hauria de cuidar la part de
l'Eixample, que pot ser que sigui la més degradada.
S'exposa que, quant a les necessitats de centres educatius, recauen sobre tot en
l'escolarització de nins de 3 anys i principalment en la zona B (nucli de la Conselleria
d’Educació). En aquesta zona es necessiten escoles d'educació infantil, però la difícil situació
econòmica de les administracions no facilita plans en aquest sentit. En el pla de 2001 estava
previst en aquesta zona un col·legi (infantil i primària) i se suposa que en el moment que hagi
recursos es farà.
Es planteja que el catàleg municipal d'edificis ha de revisar-se o modificar-se per part de
l’Ajuntament, fent-lo més flexible a l'hora d'introduir nous elements que no s'hagin tingut en
compte. Es proposa que els edificis construïts amb anterioritat a 1955 passin per la Comissió
de Centre Històric i Catàleg a l'hora d'autoritzar o no la seva demolició, independentment que
estiguin o no inclosos en el Catàleg. Per altra banda, en determinats barris com Santa Catalina,
El Molinar, Son Espanyolet, El Terreno, s'ha de preservar la seva personalitat i intentar que els
nous elements no desvirtuïn la barriada, conservant el seu caràcter. També, i quant a les
possessions i espais rurals, es va fer un estudi previ per part d'ARCA i es va observar que a
Palma hi ha unes cent-vint possessions per a preservar. Donat el seu valor històric, paisatgístic
i mediambiental s'haurien de respectar com a tals.
Es planteja la necessitat de seguretat jurídica perquè no es pot modificar o elevar les altures.
Igualment, que s'han d'optimitzar els recursos existents i que en les Avingudes no pot deixar-se
una casa d'una sola altura, pel que s'ha de potenciar l'obra nova, el que proporciona noves
places d'aparcament, cosa que no s'obté amb la rehabilitació. S'ha d'arribar al màxim
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aprofitament, la qual cosa és el deure social de l'urbanisme. El paisatge i l'urbanisme han
d'anar junts.
Per la UIB s'exposa que la seva principal necessitat són els equipaments i que els hi tingui en
compte, essent un dels seus principals objectius la preservació del medi ambient i del paisatge.
S'exposa que amb l'arxiu el problema és que han de controlar que l'ordenació i la normativa
siguin compatibles amb el seu ús. Quant als centres, han d'assegurar-se que la fitxa
d'equipaments concordi amb la normativa.
Quant a la problemàtica de la UIB, la normativa urbanística ha de tractar específicament la
Síquia de la Vila, en l'edifici Jovellanos, ja que fins a per a canviar un bany s'ha d'acudir al
Consell a sol·licitar l'autorització. Els trams de sèquia existents no són un monument. En segon
lloc, la fitxa del Catàleg de Can Oleo, a la qual s'hauria de fer un seguiment. I en últim lloc, la
fitxa de Catàleg de l'edifici Sa Riera s'ha d'ajustar a l'ús. S'ha d'estudiar perquè després no hagi
contradiccions.
Quant a Educació, hi ha un problema amb la guarderia Guillem Forteza (Son Ferriol) i un edifici
anterior a 1939. Ha de quedar bé definit el protegit i el que no ho està.
També s'assenyala que s'ha de fer un gran esforç amb el tema dels cables, quan no s'està fent
gens ni hi ha normativa.
Hi ha un problema amb els molins que són propietat d'AENA. També s'ha d'adequar el
planejament al subplanejament de l'arxipèlag de Cabrera.
Pel que es refereixi a Salut, hi ha dos assumptes per a resoldre. Per una banda, l'entorn de Son
Espases, entre l'edifici de l'hospital i un mur que ho separa del Monestir de la Real, la qual cosa
s'ha d'aclarir i ordenar. D'altra part, les possibles opcions si es tanca l'Hospital General.
Resum de propostes:











S'ha de protegir el patrimoni existent.
Es necessiten més escoles d'educació infantil.
Ha de revisar-se el catàleg municipal d'edificis.
S'ha de preservar la personalitat de determinats barris com Santa Catalina, El Molinar,
Son Espanyolet o El Terreno.
Existeixen a Palma cent vint possessions per a preservar, donat el seu valor històric,
paisatgístic i mediambiental.
Necessitat de més seguretat jurídica.
Actualitzar la fitxa del Catàleg de Can Oleo i alguns edificis protegits.
Estudiar el tema dels cables per la ciutat i especialment en el nucli antic.
Adequar el planejament a l'arxipèlag de Cabrera.
Millorar l'entorn de Son Espases, entre l'edifici de l'hospital i el mur que ho separa del
Monestir de la Real.

7. Taula de treball de Sanitat, Consum i Serveis Socials. 7 de setembre de 2012.
Participen:
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Gerència d’Urbanisme i Habitatge
Regidoria de Benestar Social, Immigració i Participació
Àrea de Sanitat i Consum (Ajuntament de Palma)
Àrea d’Inclusió Social del Consell de Mallorca
Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut)
Direcció general de Salut Pública i Consum
Direcció general de Família, Benestar Social i Atenció a persones en situació especial
Clínica Rotger
Clínica Juaneda
Clínica Capistrano
Clínica Palmaplanas
Habitatges tutelats “Ca Granada”

Es planteja que existeix un greu problema de convivència en el passeig marítim, Arenal, etc.
amb l'alcohol i que una possible solució seria prohibir beure alcohol en el carrer. Es contesta
que ja existeix una ordenança que regula aquest problema, tenint en compte que no es
prohibeix beure en el carrer però sí les concentracions massives.
Es comenta la preocupació per la imatge de Palma per les llargues cues en els menjadors
socials. És una imatge poc digna que no té bona solució ja que el problema és que són entitats
privades a les quals no se'ls pot prohibir el que fan. S'exposa que s'ha intentat treballar amb
aquestes entitats privades, però no volen ser ajudades per l'administració perquè no desitgen
adaptar-se a les regles de l'Ajuntament.
S'exposa que la Clínica Rotger és actualment l'únic centre hospitalari del centre de Palma. En
primer lloc es manifesta que un problema habitual és el tancament dels accessos al centre
quan hi ha carreres ciclistes, maratons, processons, etc. Atès que està obert 24 hores al dia els
365 dies de l'any, se sol·licita permetre l'accés als usuaris en aquests casos. També es posa en
relleu els problemes amb el carril-bici, ja que aquest es creua amb l'entrada i sortida
d'ambulàncies. Es considera que s'han de planificar bé les coses des d'un principi per a evitar
aquests conflictes.
S'exposa també que fan falta lavabos públics en el centre històric. Igualment, que s'hauria de
facilitar l'accés als usuaris i la sortida de residus.
Es planteja que la zona on se situa la clínica Juaneda té una accessibilitat complexa. La zona
ha anat creixent en serveis de sanitat en molt poc temps i existeix una gran congestió en les
hores punta dels col·legis. A més a això se li afegix la idea d'eliminar un carril de l'avinguda
principal per a posar un carril-bici. També el problema de les mares que deixen els cotxes en
doble fila i l'escassesa d'aparcaments. Tot això comporta que es tinguin queixes permanents i
condiciona les consultes. Es comenta que està previst un eixample en la zona de San
Cayetano.
S'exposa que atenent a la salut pública, s'han de fer habitatges saludables, amb lluminositat,
més sostenibles, amb menys despesa i millor climatització i amb separació suficient.
Referent a això es comenta quant als equipaments que hem de ser conscients que mantenirlos costa recursos i que s'hauria de veure de quins edificis disposem i utilitzar-los.
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S'exposa que s'està treballant molt perquè l'urbanisme sigui exigent amb el tema de
l'accessibilitat, sorgint la qüestió que el problema no és la normativa sinó el control d'aquesta
accessibilitat.
Sorgeix també el problema dels assentaments sota els ponts i que és difícil solucionar-lo
perquè comporta moltes gestions administratives.
També es comenta el tema de les plagues urbanes, que costen molts recursos i també l'excés
d'animals, quan el 33% de la població té ca.
Resum de propostes:








Donar solució als problemes de convivència en el Passeig Marítim.
Estudiar els problemes de mobilitat amb el carril-bici, especialment davant de la clínica
Rotger.
Establir lavabos públics en el centre històric.
Solucionar els problemes d'accessibilitat en la clínica Juaneda.
Solucionar el problema de les mares que deixen els cotxes en doble fila i l'escassesa
d'aparcaments.
S'han de fer habitatges saludables, amb lluminositat, més sostenibles, amb menys
despesa i millor climatització.
L'urbanisme ha de ser exigent amb el tema de l'accessibilitat.

8. Taula de treball d’Economia i Hisenda. 14 de setembre de 2012.
Participen:














Gerència d’Urbanisme
Regidoria d’Hisenda
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
Direcció general d’Economia i Estadístiques
Direcció general d’Indústria i Energia
Direcció Insular d’Hisenda i Funció Pública (Consell de Mallorca)
Delegació Especial d'Economia i Hisenda de Illes Balears
Cambra de Comerç
CAEB
AFEDECO
Associació de Constructors de Balears
Associació de Promotors Immobiliaris de Balears
Mercapalma

Per part del Consell de Mallorca es planteja que s'estudiarà si els seus terrenys podrien tenir
una explotació privada i així donar solucions a problemes i moure l'economia.
S'exposa que segons un estudi l'any 1999 havia una disponibilitat de 1.100 hectàrees de sòl
disponible per a una població existent de 326.000 habitants. Actualment són uns 100.000
habitants més i s'ha esgotat gairebé tot el sòl disponible. Les expectatives seran que Palma
seguirà creixent i es calcula que en 2019 haurà 475.000 habitants, i una demanda de 14.000
habitatges en un període de 7 anys. Es reclama que es qualifiqui sòl per a satisfer aquesta
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demanda. Per la Gerència d'Urbanisme s'argumenta que la Llei de Capitalitat afecta a l'àmbit
de tramitació urbanística i que quan es parla de disposició de sòl s'està parlant del Pla
Territorial. La Disposició Addicional 5a regula el tema de l'adaptació. Palma duu sis anys
intentant adaptar el Pla al PTI. Sense adaptació no es pot donar ni un sol metre quadrat al
PGOU.
Es reitera la importància de l'adaptació a la nova legislació europea. Aquests paràmetres s'han
de tenir en consideració en el PGOU.
Es trasllada que des de l’IBAVI es treballa la sostenibilitat en la construcció i estan preparant un
manual de sostenibilitat per a constructors.
Es planteja igualment que Mercapalma ha consumit la previsió de creixement i que és
necessari més. La població puja i per això el consum també.
Es diu que Palma necessita creixement i que s'han de portar a terme actuacions i decisions
importants en el tema d'ordenació del territori. Es proposa planificar una ciutat ambiciosa, s'ha
de deixar de costat el creixement horitzontal i s'ha d'apostar pel creixement vertical. Així mateix,
es demana que per què no poden fer-se habitatges de 40 m2 i a això respon la Gerència
d'Urbanisme que ja s'ha sol·licitat al Govern que es modifiqui el Decret d'habitabilitat. També
s'exposa que s'ha de flexibilitzar el tema de la rehabilitació i impulsar el centre històric.
També es planteja que s'haurien de preveure nous i millors accessos a l'edifici de la Delegació
Especial d'Economia i Hisenda, així com aparcaments subterranis. Igualment que hauria
d'existir algun tipus de normativa que permeti en cas de desafectació els usos habituals de la
zona. Que es permetin usos més flexibles en edificis públics.
S'exposa que es preveu que per a 2020 tots els edificis públics i privats haurien de tenir una
emissió de CO2 pràcticament nul·la. Quant a energies renovables, els edificis haurien de tenir
autoconsum. També s'ha de tenir en compte el tema de la mobilitat sostenible i elèctrica. Altre
tema a tenir en compte són les explotacions mineres, a les quals s'ha de donar una solució.
Per alguns assistents es considera que s'ha malgastat molt sòl. L'esforç actual ha d'anar
encaminat a la reordenació del sòl existent. S'ha d'estudiar l'excedent del patrimoni públic,
canviant els usos, el que podria ajudar a tenir més sòl. També es comenta el problema existent
amb els habitatges buits i les no habitables.
Resum de propostes:







El Consell de Mallorca planteja que estudiarà la possibilitat d'explotació privada dels
seus terrenys.
Es reclama que es qualifiqui sòl per a satisfer la demanda de 14.000 habitatges en un
període de 7 anys.
Mercapalma ha consumit la previsió de creixement i és necessari més.
Palma necessita creixement i s'han de portar a terme actuacions i decisions importants
en el tema d'ordenació del territori.
S'ha de deixar de costat el creixement horitzontal i s'ha d'apostar pel creixement
vertical.
S'ha de flexibilitzar el tema de la rehabilitació i impulsar el centre històric.
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S'han de preveure nous i millors accessos a l'edifici de la Delegació Especial
d'Economia i Hisenda.
S'exposa que es preveu que per a 2020 tots els edificis públics i privats haurien de tenir
una emissió de CO2 pràcticament nul·la
L'esforç actual ha d'anar encaminat a la reordenació del sòl existent.
S'ha d'estudiar l'excedent del patrimoni públic, canviant els usos, el que podria ajudar a
tenir més sòl.
També es comenta el problema existent amb els habitatges buits i les no habitables.

9. Taula de treball de Transports i Infraestructures. 5 d’octubre de 2012
Participen vint representants de les següents entitats:














Gerència d’Urbanisme
Regidoria de Mobilitat
EMAYA
Societat Municipal d’Aparcaments
Consorci de Transports de Mallorca
Direcció Insular de Carreteres (Consell de Mallorca)
Junta Insular d’Aigües de Balears
Endesa
Correus i Telègrafs
AENA
Autoritat Portuària de Balears
Ferrocarril de Sóller
Col·legi d’Enginyers Tècnics Obris Públiques

Per la Regidoria de Mobilitat s'exposa que la planificació del viari i la gestió del mateix són
coses diferents. S'està fent un pla de mobilitat urbana sostenible. Hi ha un problema existent
amb l'aparcament il·legal, molts d'ells de caràcter provisional i es podria contemplar algun tipus
de normativa que permeti fer aquests canvis d'una manera més legal i fàcil.
Per altra banda, es planteja que la Via de Cintura està actualment col·lapsada, es porten a
terme actuacions per a millorar la circulació, però s'hauria de llevar trànsit i passar-lo a doble
línia, al segon cinturó i deixar la via pública, perquè, en cas contrari, el dia de matí la Via de
Cintura serà més urbana.
Es manifesta que, amb la crisi, no es faran obres pel que s'ha de reservar espai per a més
endavant i pensar en el lloc.
Es planteja la qüestió de si falten sortides o entrades en les carreteres. Es contesta que si, ja
que quantes més sortides o entrades més lenta és la circulació, el flux de tràfic és més lent.
El tema del renou és prioritari. S'ha fet un avanç d'això i afecta greument al tema de les
llicències. Es comenta que amb el soterrament s'elimina el renou i s'afegix que un dels
objectius del PGOU és reutilitzar aquells espais residuals de la Via de Cintura. El renou va unit
a la salut i és un dret dels ciutadans.
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Per part d'AENA es comenta que des de la comissió d'aïllament s'ha aïllat més del sol·licitat, i
on segueix havent problemes és amb la segona pista. Es demana si està previst que es pugui
accedir a l'aeroport d'altra forma que no sigui amb cotxe o autobús, com per exemple amb
bicicleta o caminant des de Can Pastilla. A això es respon que havia un projecte (Son Garcías
Vell) que donava la possibilitat de crear una passarel·la per a vianants, però havia un problema
amb carreteres que és el que separa els dos costats. AENA comenta que estan molt ajustats
per les servituds i que ho dificulta molt.
Es comenta que Son Bordoy s'adapta al que sigui, els enllaços queden en l'aire, pel que es
sol·licita que el PGOU ho contempli.
Es planteja la possibilitat o impossibilitat de reduir el trànsit en la zona del passeig marítim.
S'explica que és possible sempre que es garanteixi l'accés al port, a més és un tema de
voluntat política i del model de ciutat que desitgis.
Es planteja la qüestió que qualsevol cosa s'ha de programar, s'ha de veure com va a repercutir
en les infraestructures i si serà sostenible. S'haurien de preveure instruments per a portar a
terme la desurbanització. S'han de dedicar molts esforços perquè sigui una ciutat accessible, ja
que la població envelleix. També s’hauria d'entrar en competència amb altres operadors
elèctrics. Amb els mínims recursos que es puguin renovar les infraestructures.
Hi ha acord general que és imprescindible que la iniciativa pública i la privada convisquin.
En relació a les aigües pluvials es planteja que hi ha problemes i que es necessita una
coordinació amb EMAYA. Hi ha un estudi sobre les inundacions dels torrents Gros i na
Bàrbara. En relació al torrent Gros hi ha un avantprojecte d'ampliació, en les zones d'inundació,
s'han de donar solucions a aquest problema. Palma és cada vegada més urbana, però els
torrents no tenen més capacitat, són tal qual eren. Se sol·licita que es contempli aquest estudi i
es faci una reserva de franja.
Altra qüestió plantejada és que hi ha molts aparcaments buits a Palma i és possible que
s'haguessin d'encarir les zones exteriors.
S'afegeix que el PGOU hauria de contemplar per a un futur l'ampliació del metre i el tramvia, i
es recalca que és molt important preveure i contemplar la xarxa de transport públic.
Resum de propostes:










Que es realitzi un pla de mobilitat urbana sostenible.
S'hauria de llevar trànsit de la Via de Cintura i passar-lo a doble línia, al segon cinturó.
El tema del renou és prioritari.
En Son Bordoy, els enllaços queden en l'aire, pel que sol·licita que el PGOU els
contempli.
Es planteja la possibilitat de reduir el trànsit en la zona del passeig marítim.
S'haurien de preveure instruments per a portar a terme la desurbanització.
S'han de dedicar mes esforços perquè sigui una ciutat accessible, ja que la població
envelleix.
És imprescindible que la iniciativa pública i la privada convisquin.
Se sol·licita que es contempli l'estudi de les zones inundables i es faci una reserva.
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El PGOU hauria de contemplar per a un futur l'ampliació del metre i el tramvia.

10. Taula de treball de Planificació Urbana. 19 d’octubre de 2012
Participen divuit representants de les següents entitats:
















Direcció general d’Ordenació del Territori.
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
Conselleria d’Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca
Consorci Platja de Palma
Grup Mpal. Socialista
Col·legi d’Arquitectes
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi d’Enginyers de Camins
Col·egi d’Enginyers industrials
Col·egi d’Advocats
Demarcació de Costes
Ajuntament Llucmajor
Ajuntament de Marratxí
Ajuntament de Calvià
Ajuntament Bunyola

Se sol·licita que s'elabori una anàlisi prèvia, que es realitzi un text refós de totes les
modificacions i incidències, que s'elabori un pla de mobilitat, un estudi d'equipaments,
d'habitatges i de sòl vacant, i així definir una idea de ciutat.
Es comenta que qualsevol actuació en el passeig marítim comporta prèviament un pla de
mobilitat. La reducció de la capacitat d'entrada de vehicles ha d'anar relacionada amb la millora
d'accessos per altres costats.
Quant a la Platja de Palma es comenta que el PRI és una eina útil per la qual cosa s'han
enfocat tots els esforços en ell, i és prioritari tenir-lo aprovat definitivament.
La revisió del PGOU és una aposta bona, és bo saber a
on va la ciutat. La relació confrontant entre Calvià i
Palma no és tan activa com la de Llucmajor, i quant a
les zones confrontants de Cas Català i Sant Agustí
manquen de coordinació i una estructura conjunta.
Es considera que existeix molta confluència
d'administracions, hi ha una escassa agilitat. El
problema és que el Pla és tan ambiciós que ni tan sols
hi ha unes línies generals. Hem de ser capaços de fer
un pla flexible en usos i que sigui general, que
determinats punts es concretin en un moment posterior,
que constitueixi més un marc general.
Es considera que tant el port com l'aeroport són infraestructures fonamentals en l'economia
balear, i es considera que qualsevol plantejament de reutilització ha de dur aparellat altres de
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nous. Manifesta que el port de Palma està desaprofitat turísticament, i que s'hauria de fer
alguna cosa per a connectar els turistes dels creuers amb el centre de Palma. Així mateix,
considera que la mobilitat és important, i convindria incorporar el tema dels cotxes elèctrics.
Que el pròxim pla no prohibeixi sinó que exigeixi mínims de qualitat. Així mateix, s'hauria de
replantejar el tema de l'oci en la ciutat, s'han trobat amb molts problemes amb els usos, s'han
de flexibilitzar.
Els accessos al mar són d'ús públic amb servitud de trànsit, i que s'han d'alliberar de servitud
alguns terrenys.
En el termini d'un o dos mesos es mostrarà l'esborrany de la Llei del Sòl de Balears. El seu
objectiu és resoldre les tramitacions desmanegades i desplaçar la normativa antiga.
Quant al tema del creixement, es comenta que la societat avança i genera creixement però el
municipi no pot plantar cara perquè està limitat pel PTI, i no hauria de ser així.
Es comenta que s'ha de preveure el creixement, no és necessari fer-lo o permetre'l, però sí
preveure'l, ordenar i planificar pensant que algun dia pugui fer-se.
Se sol·licita una simplificació en la normativa municipal. El PGOU ha de ser flexible en els usos,
i és un mirall per a la resta de municipis. Quant a la mobilitat i millora d'accessos, suposa fer
obres, s'ha d'agilitzar el trànsit en l'entrada de Palma.
Fa falta pensar en les necessitats de les persones i s'ha de fer una ciutat amable, i simplificar
les gestions i normativa.
Resum de propostes:









Que es realitzi un text refós de totes les modificacions.
Que s'elabori un pla de mobilitat.
Que es realitzi un estudi d'equipaments, d'habitatges i de sòl vacant.
És necessari fer un pla flexible en usos i que sigui general, que determinats punts es
concretin en un moment posterior, que constitueixi més un marc general.
El port com l'aeroport són infraestructures fonamentals en l'economia balear, que el pla
no prohibeixi sinó que exigeixi mínims de qualitat.
S'ha de preveure el creixement, no és necessari fer-lo o permetre'l, però sí preveure'l,
ordenar i planificar pensant que algun dia pugui fer-se.
Se sol·licita una simplificació en la normativa municipal.
S'ha de fer una ciutat amable, i simplificar les gestions i la normativa.
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02. Còmput dels suggeriments. Taules de treball.
Taula resum Taules de treball
Temàtica
Convidats

Data
1
18/05/2012
2
01/06/2012
3
08/06/2012
4
15/06/2012
5
22/06/2012
6
17/07/2012
7
07/09/2012
8
14/09/2012
9
05/10/2012
10
19/10/2012
TOTALS

Medio Ambiente
Turismo
Vivienda
Seguridad
Deportes
Educacion, cultura, Centro historico
Sanidad, Consumo, servicios Sociales
Economia y Hacienda
Transportes e infraestructuras
Planificacion Urbana

Participants

8
9
9
7
6
8
12
19
20
18
116

6
9
14
6
3
7
11
13
20
17
106

Propostes
4
4
2
2
2
10
7
11
10
8
60

Secció 08. Resum general

Tipus

Resum general del segon període
Suggeriments Propostes

Suggeriments
Cartes de participació
Taules de treball
TOTAL

116
19
135

151
89
106
346

Participants
301
19
60
380

Secció 09. Resultat de les reunions de la Comissió no permanent de seguiment del Pla
general.
La Comissió no permanent per al seguiment del Pla general es reuneix per primera vegada dia
3 de juliol de 2012, acordant-se la seva composició, i posteriorment s’han celebrat reunions els
dies 16 d’octubre de 2012 i 12 de febrer, 4 de juny i 10 de setembre de 2013.
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Capítol 04. El procés de participació ciutadana en la web. La Fase d’Informació, anàlisi i
Estudis complementaris.
La documentació que constitueix la Fase d’Informació, anàlisis i Estudis complementaris consta
de 6 volums que contenen la memòria d’informació, i 4 documents independents per als estudis
complementaris de mobilitat sostenible, el paisatge, el sòl vacant i zonificació acústica.
La part escrita se composa d’un total de 9 títols distribuïts en 46 capítols i 151 seccions, amb
un total de 1.160 pàgines. Per la seva banda, la documentació gràfica consta de 46 planols
d’informació relativa a l’estat del terme municipal a escala 1/25.000, en format DIN-A0 en color.
Una vegada elaborada, la documentació esmentada es va posar a disposició dels ciutadans en
la pàgina web de l’Ajuntament (www.palma.es) per a que pogués ser examinada i descarragar
lliurement aquells arxius que fossin del seu interès. El detall de les visites realitzades i
descàrregues produïdes és el següent:
Període
1 al 30 de juny
1 al 31 de juliol
1 al 31 d’agost
1 al 30 de setembre
1 al 31 d’octubre
1 al 13 de novembre
Total

Visites
3.369
1.619
736
1.513
1.485
1.995
10.717
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Capítol 05. Les Directrius Bàsiques d’Ordenació.
Secció 01. Antecedents del Document de Directrius Bàsiques.
Pel Ple, en sessió celebrada el 26 de setembre de 2013, es va acordar aprovar el Document de
Directrius Bàsiques de la Revisió del PGOU (vegi's Annex 02). Aquest document té per objecte
establir les línies bàsiques del desenvolupament urbanístic, els eixos estratègics del nou model
de municipi i els principis rectors que han de regir en la redacció del nou Pla general
d'ordenació urbana del municipi. Conté els aspectes més globals que s'aniran desenvolupant
en les successives etapes. S'ha de considerar, per tant, com un document obert, que pretén
establir un marc general que es concretarà en les successives fases de l'Avanç de planejament
i de l'Aprovació inicial de la Revisió del PGOU, tal com estableix la legislació urbanística vigent.
En el propi acord s'establia un termini d'exposició al públic de trenta dies.

Secció 02. Metodologia.
01. Exposició al públic de la documentació
El termini d'exposició pública esmentat s'ha desenvolupat entre els dies 15 d'octubre i 20 de
novembre de 2013, publicant-se els corresponents anuncis en el BOIB (15 d'octubre) i Diari
de Mallorca (16 d'octubre). També es va publicar anunci al tauló electrònic d'edictes de
l'Ajuntament, que ha romàs exposat entre els dies 18 d'octubre i 22 de novembre.
L'examen de la documentació s'ha pogut fer presencialment a l'oficina d'Informació Urbanística
de la Gerència d'Urbanisme, situada en l'avinguda Gabriel Alomar, 18.
D'altra banda, es va posar a disposició dels ciutadans un enllaç a la pàgina web de
l'Ajuntament (www.palma.es) que es pogués examinar i, en el seu cas, descarregar. Aquesta
pàgina web ha rebut 10.112 visites i el número de descàrregues de la documentació ha estat
de 1.421.
02. Comunicacions a altres òrgans municipals i a altres organismes
Ja que l'art. 3 del Reglament del Consell Social de la ciutat estableix, entre altres funcions, la
d'assessorar a l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal,
així com conèixer i debatre els grans projectes de l'Ajuntament, se li ha remès el Document de
Directrius Bàsiques per al seu coneixement.
D'altra banda, igualment s'ha remès la documentació a la Delegació del Govern en Illes
Balears, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, Consell Insular de Mallorca i Institut
Balear de la Dona.
S'han rebut contestacions per part de la Delegació del Govern a Illes Balears i de l'Institut
Balear de la Dona. És de destacar que per part d'aquest últim organisme s'ha remès un informe
amb una sèrie de suggeriments a tenir en compte en la Revisió del PGOU respecte a l'impacte
de gènere.
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03. Presentació de suggeriments
Per a l'exercici pels ciutadans de la possibilitat de presentar suggeriments o observacions
al Document de Directrius Bàsiques s'ha disposat de dues vies: la presentació en el Registre
General de l'Ajuntament o el correu electrònic (rpgoupalma@palma.es).
En el període d'informació pública s'han presentat 4 suggeriments, tots ells presentat en el
Registre General. Fora d’ell i fins al 30 d'abril de 2014, s'han presentat 14 suggeriments.
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ANNEX 01. PROPOSTA D’ACORD
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.

D’OBERTURA
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ANNEX 02. PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES DIRECTRIUS BÀSIQUES
D’ORDENACIÓ PRÈVIES A L’AVANÇ DE PLANEJAMENT.
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TÍTOL 04. CONCLUSIONS DE LA FASE D’INFORMACIÓ URBANÍSTICA QUE
CONDICIONEN EL MODEL TERRITORIAL.
Capítol 01. Estat actual de la legislació urbanística, ambiental, paisatgística i tecnològica.
L'aprovació d'un Pla general suposa una formació multidisciplinària de l'equip redactor, tant en
l'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 es puguin establir.
La justificació de l'adequació a la pluralitat de normes tant europees com a estatals o
autonòmiques, 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 produït nombrosos canvis legislatius
d'orientació a polítiques urbanes, que en relació al model territorial i urbanístic fa que l'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 l'actual conjuntura social, econòmica, cultural i urbanística, en
particular amb la legislació vigent en matèria de sòl i urbanisme.
És dins d'aquest escenari normatiu on ha de desenvolupar-se l'instrument urbanístic prioritari
del municipi, realitzant una anàlisi i diagnòstic per sectors i molt especialment en relació a la
gran incidència d'aspectes mediambientals i paisatgístics atorgant a cada porció del territori
municipal una regulació adequada a la seva riquesa mediambiental i unes mesures de
protecció en cada supòsit per frenar un possible impacte de les seves condicions.
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Capítol 02. L’estat actual del planejament i la gestió del Pla.
Secció 01. Les modificacions puntuals del Pla general vigent.
La documentació recollida en els 14 anys de vigència 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, dels quals 31 d'ells afecten sobretot a la reordenació de determinats àmbits de sòl
urbà.
Sección 02. El desenvolupament i l'execució del Pla en el sistema dotacional.
El sòl que ha de servir de suport a usos i serveis públics es denomina sòl dotacional i el PGOU
ha d'establir els elements fonamentals de l'estructura general i orgànica del territori (sistemes
generals) perquè els plans parcials puguin desenvolupar-la (sistema local).
En funció de l'estratègia de gestió que correspon a cadascú distingeix entre: existents (aquelles
que ja estan complint la seva funció) i previstos (objecte de gestió per a l'obtenció del sòl 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.
01. El desenvolupament i l'execució dels Sistemes generals
 Sistemes generals de Comunicació i infraestructures (SGCI)
Els sistemes generals previstos comprenen actuacions relatives als serveis d'estacions de
depuració d'aigües residuals, subestacions i centrals elèctriques; telecomunicació i les
destinades al transport de persones i mercaderies amb àmbit municipal, extramunicipal i
extraprovincial.
Hi ha un total de 20 actuacions previstes que representen una superfície de sòl 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 l'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 pràcticament 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 superfície total de 936.493 m2.
D'aquesta superfície el 67,33% correspon a sòl a desenvolupar per iniciativa pública i el
32,67% a sòl per a actuacions a desenvolupar per la iniciativa privada.
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Pel que fa a l'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 l'obtenció del sòl.
Pel que fa a l'execució material de les dotacions de les 42 actuacions, 5 han estat executades
(11’90 %) i 37 no (88,10%).
02. El desenvolupament i l'execució dels Sistemes locals
 Sistema local d'Equipaments
Els usos d'equipaments que comprèn el sistema local són l'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 caràcter públic i 55
de caràcter privat.
Quant a l'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 lliures
La superfície total destinada a espais lliures públics és d'1.080.726 m2, dels quals, 481.862 m2
(el 44,59%) corresponen a espais lliures pels quals hi ha assignada una gestió per a l'obtenció
del sòl 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 l'ampliació dels dipòsits d'aigua potable per al proveïment de la zona
de Gènova 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 sòl, que afecta a una
superfície de 183 m2 mitjançant el sistema d'expropiació però el tràmit no ha estat iniciat.
Respecte a les actuacions la titularitat del sòl de les quals ja és pública, hi ha dues previstes
que representen una superfície de 2.680 m2. Cap d'elles s'ha executat.
03. Les modificacions del PGOU referides als sistemes dotacionals
Des de l'aprovació del PGOU 98 fins a la data d’anàlisi hi ha hagut canvis en el conjunt del
sistema dotacional del Pla que s'han instrumentalitzat mitjançant la tramitació de modificacions
puntuals arribant a aprovació definitiva la majoria d'elles.
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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
pròpiament modificacions (el 74,32%) i 16 són de nova creació (el 21,62%).
04. La gestió dels Sistemes generals adscrits al Sòl urbanitzable. La Falca verda
L'origen de l'actual espai lliure de la Falca verda es troba en el projecte d'eixample de l'enginyer
Bernat Calvet Girona, de 1901. En ell es preveu una important zona de jardins públics al voltant
del llit del torrent de Sa Riera darrere de l'actual Institut Ramón Llull. En els successius plans
generals d'ordenació s'incorpora la importància d'aquest espai verd per a la ciutat, previsió que
s'ha mantingut amb el seu mateix caràcter encara que amb algunes modificacions en la seva
delimitació.
El PGOU 98 distribueix la superfície del sistema general d'espais lliures de la Falca verda entre
diferents sectors de sòl urbanitzable programat a l'efecte de l'obtenció del sòl per compensació.
El criteri de distribució del sistema general respon a l'assignació de determinada superfície de
la Falca verda (sense delimitació gràfica) en funció de la quantia de l'aprofitament excedentari
calculat en cada cas.
La previsió de desenvolupament dels sectors afectats estava programada per al segon
quadrienni (2003-2007).

Código
SUP 14/01
SUP 52/01
SUP 69/01
SUP 79/01
SUP 79/03
SUP 80/01

Denominación
Son Toells
Son Rossinyol
Son Morro
Ses Fontanelles
Torre Redona
Son Oms

Superficie_sec_m
71.916
230.917
376.187
325.436
83.938
669.632

2

Sup_FV_ asig_m
16.071
37.624
54.988
27.965
4.678
122.491

2

263.817

Al maig del 2000 s'inicia l'adquisició per expropiació de l'obtenció de sòl destinat a sistema
general amb anterioritat al desenvolupament dels instruments de planejament i gestió de
cadascun dels urbanitzables que tenen assignada una porció d'espai lliure. Paral·lelament es
negocien convenis amb els promotors dels sectors implicats per arribar a acords en la valoració
econòmica de l'excés d'aprofitament que s'hauria d'haver compensat amb la cessió de la
corresponent superfície assignada de la Falca Verda.
Dels sis sectors afectats, quatre van signar conveni per a la substitució de la cessió de la
superfície corresponent a l'excés, per una aportació econòmica.
La quantitat resultant en què es valora l'excés de l'aprofitament mitjà amb la qual s'hauria de
compensar la cessió de la porció de superfície assignada de la Falca verda, corresponent als
quatre sectors que van signar conveni, ascendeix a 22.510.130,12 € (superfície de 243.068 m2,
que representa el 92,14% de la superfície total de la Falca verda)

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 102 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

L'expedient expropiatori ha donat lloc fins al moment a 87 actes i a data de març de 2013 el
valor efectivament pagat per a l'adquisició de la Falca Verd ascendeix a la quantitat de
36.284.904,36 €.
Quant a la totalitat de l'expedient expropiatori queden encara una sèrie de parcel·les amb la
tramitació no conclosa.
Aquesta situació i el no pagament en temps dels preus justs acceptats fan que el valor total
d'obtenció de la falca verda resti en aquests moments encara indeterminat mancant que
recaiguin les sentències que fixin el preu just definitiu en els casos que es trobin en aquesta
situació i mancant el càlcul pendent dels interessos finals.
05. Els desenvolupaments urbanístics especials
Com assenyala el Tribunal Suprem (STS de 28 de març 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 l'estructura general i orgànica del territori, definint així les
grans infraestructures, els equipaments i sistemes generals de zones verdes i espais lliures, i
establint les reserves de terrens necessàries per a aquestes finalitats. No obstant això de
vegades es donen situacions d'interès general, que poden no estar previstes en el planejament
general i que requereixen una modificació a l'efecte d'evitar situacions contradictòries amb la
nova ordenació en tramitació.
Per aquest motiu podem parlar de desenvolupaments urbanístics especials, on els ens
territorials autonòmics han assumit competències 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 l'aplicació de determinats criteris generals previstos en
l'ordenació territorial i urbanística.
 Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, que acorda com a mesura excepcional, implantar àrees
anomenades reserves estratègiques de sòl. Encara que l'oferta, procediment i tramitació
d'aquestes reserves estratègiques de sòl són competència de la Comunitat Autònoma,
aquesta es troba vinculada pels informes que emetin els ajuntaments afectats per la
reserva i del Consell Insular corresponent.
 Per donar compliment al previst en el Pla d'Infraestructures sanitàries 2004-2010 de la
Conselleria de Salut i Consum, es va haver d'aprovar 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 II”.
 Per acord del Ple 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
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sector de Llevant de la Façana Marítima. Va ser la primera reordenació del sector. El
projecte té per objecte alterar l'ordenació definida respecte a tres àmbits del Sector
Llevant.
06. La gestió del patrimoni cultural
El PGOU de 1998 estableix dos nivells de protecció del patrimoni en funció del seu interès de
conservació:
 Patrimoni no catalogat, amb una protecció genèrica de conservació, edificació i
intervenció.
 Patrimoni catalogat, diferenciant dues categories: protecció integral (A1 i A2) i protecció
estructural (B). Constituïa el “Catàleg de protecció d'edificis i elements d'interès històric,
artístic, arquitectònic i paisatgístic”.
Coincidint amb l'aprovació definitiva del PGOU de 1998, s'aprova per la Comunitat Autònoma la
Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de Illes Balears, que distingeix entre
Béns d'Interès Cultural (BIC) i Béns Catalogats (BC).
L'any 2010 es va proposar la revisió del Catàleg per a la incorporació de possessions i altres
elements constructius situats fora del nucli urbà de la ciutat, per la qual cosa el 29 de març de
2010 es va acordar iniciar una modificació del PGOU que va suposar la suspensió de
l'atorgament de llicències de demolició que poguessin afectar a algun dels elements que
contenia la proposta de modificació.
Passat el període de vigència de dos anys de tal suspensió, aquesta proposta va quedar
paralitzada, però es considera que el treball iniciat en 2010 ha de ser tingut en compte a fi
d'actualitzar el catàleg existent.
Posteriorment en 2011, des de l'Àrea de Cultura i Esports de l'Ajuntament s'encarrega un
projecte de recollida d'informació per a la revisió del Catàleg. La proposta d'aquest treball
consisteix a ampliar l'existent en 234 elements nous a protegir. Entre els nous elements,
s'estudien: esglésies, immobles, arquitectura i elements funeraris, jardins històrics, places,
forns, ponts, camins, plaques, cartells i senyals, capelles, façanes de comerços, rellotges de
sol, sistema hidràulic, conjunts, creus de terme, heràldica, refugis antiaeris, pòrtics medievals,
illetes.
El Pla territorial insular de Mallorca (PTIM) en la seva Norma 47 estableix que el planejament
general municipal haurà de contenir un catàleg d'elements inclosos en diferents categories,
entre elles, jaciments arqueològics, enginyeria civil i béns etnològics, rutes d'interès cultural i
paisatgístic. En la Revisió del PGOU s'inclouran els elements relacionats en el paràgraf anterior
que encara no formen part del planejament.
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Secció 03. El Sòl urbà.
01. Desenvolupament i execució dels plans especials en Sòl urbà
El PGOU de 1998 va delimitar 13 Àrees de règim especial (ARE) en el Sòl urbà per al seu
desenvolupament i altres 13 ARE en àrees consolidades en les quals s'havia de redactar un pla
especial.
Els plans especials dels barris de la Soledat-Nou 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
troben o bé en tramitació o aquesta no s'ha iniciat.
Quant als plans especials a desenvolupar en zones consolidades, no han començat la seva
tramitació.
02. Desenvolupament i execució de les Unitats d’execució
El PGOU delimita en el Sòl Urbà, excloent el Centre històric, un total de 189 UE amb una
superfície de sòl brut de 3.622.339,67 m2, per a una oferta de 18.473 habitatges i per a la
cessió obligatòria de zones verdes, equipaments i vials i sòl lucratiu.
El 80,95% de les UE previstes directament en el PGOU s'havien de desenvolupar mitjançant 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 Sòl urbà 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 tràmits d'expropiació sense que hagin finalitzat.
L'execució del planejament en 82 UE ha suposat la gestió de sòl per a l'edificació de 10.254
habitatges i la cessió gratuïta a l'ajuntament de 61.439 m2 de sòl per a equipaments públics i
277.487 m2 per a espais lliures públics.
Es troben en diferents estats de tramitació un total de 16 UE per a l'edificació de 1.237
habitatges i l'obtenció de sòl per a equipaments de 21.056 m2 i per a espais lliures públics de
56.041 m2
Queden per desenvolupar, al no haver-se iniciat cap tràmit, 41 UE amb una superfície de sòl
lucratiu de 516.044 m2 per a l'edificació de 1.964 habitatges.
UE incloses en Àrees de Règim Especial (ARE) i Façana maítima
Les UE contingudes en aquests àmbits, i el seu grau d'execució es desglossen en el següent
quadre:
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RESUMEN GENERAL GRADO DE EJECUCION
Apr. definitiva
ARE/38-01, SON DAMETO
03/03/2003
ARE/58-01, CAMI DE’N MALLOL
30/03/2000
ARE/19-01, EL TERRENO
03/12/2007
MOD. PUNTUAL FACHADA MARÍTIMA 02/06/2003
ARE/72-04, LA SOLEDAT-POLÍGON DE 07/11/2005
LLEVANT

Nº UE
3
10
6
16

INICIADAS NO INICIADAS
33,33
66,67
60,00
40,00
66,67
33,33
100,00
0,00

10

60,00

40,00

45

64,00

36,00

La modificació del PGOU Sector Llevant-Façana marítima afectava a 7 UE en el seu àmbit
inicial, però una vegada aprovada definitivament la modificació de 2 de juny de 2003 es van
eliminar de l'ordenació proposada, al mateix temps que es van incorporar 19 de nova
delimitació.
L'execució del planejament en les UE desenvolupades en àmbits d'Àrees de règim especial o la
Façana Marítima durant la vigència del PGOU de 1998 ha suposat la gestió de sòl per a
l'edificació de 5.018 habitatges i la cessió gratuïta a l'Ajuntament de 30.364,70 m2 de sòl per a
equipaments públics, així com de 70.508,30 m2 per a espais lliures públics.
Resum general del grau d'execució de les UE en Sòl Urbà
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 sòl brut per a l'edificació de 14.380 habitatges i
la cessió gratuïta a l'Ajuntament de 91.461,70 m2 de sòl per a equipaments públics, així com de
339.244,30 m2 per a espais lliures públics.
Es troba actualment en diferents fases de tramitació una superfície bruta de sòl de 572.479,75
m2 per a l'execució de 1.350 habitatges.
Queda per desenvolupar una superfície de sòl brut de 749.125,57 m2 per a l'adquisició de
65.235 m2 de zones verdes i 9.230 m2 d'equipaments, així com per a l'edificació de 2.743
habitatges.
Terminis d'execució
Més d'un 73 % de les UE s'han desenvolupat en un període màxim de 6 anys des de
l'aprovació dels seus corresponents projectes de compensació i d'urbanització. Un percentatge
sensiblement inferior ha necessitat fins a 10 o 12 anys. Més enllà d'aquests terminis pot
estimar-se que el retard es deu a circumstàncies de caràcter excepcional
Aprofitaments derivats del desenvolupament de les Unitats d'execució
Els aprofitaments del 10% derivats de l'article 14.2.c de la Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre
Règim del sòl i valoracions, vigent en la data d'aprovació definitiva del PGOU de 1998, i les
cessions obligatòries i gratuïtes a l'Administració dels terrenys corresponents a vials,
equipaments i espais lliures, es detallen en el quadre següent.
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ZONA ESTADÍSTICA

CESIÓN APROVECHAMIENTO

TOT.
UE

Monetarizado (€) m2 suelo resid.

4 SANT AGUSTÍ

6

230.535,45

5 CALA MAJOR

2

---

6 PORTO PI

2

---

7 LA BONANOVA

4

---

8 GENOVA

2

96.774,63

4 SON DURETA

2

---

5 SANTA CATALINA

1

---

8 SON MOIX NEGRE

3

336.951,25

9 SON SERRA - LA VILETA

5

---

0 SON ROCA

5

---

3 SON RAPINYA

3

2.305,47

5 SON XIGALA

1

---

7 SON COTONER

1

1.545.962,83

8 SON DAMETO

1

1 SECAR DE LA REAL

2

2 ESTABLIMENTS

1

---

3 SON ESPANYOL

5

22.353,60

4 SON SARDINA

6

---

5 CAS CAPISCOL

3

---

6 CAMP REDO

2

328.795,52

8 PLAÇA DE TOROS

1

---

2 LA INDIOTERIA URBÀ

6

249.186,13

3 LA INDIOTERIA RURAL

4

32.810,40

4 ARXIDUC

1

---

6 SON RULLAN

1

8 SON CLADERA
9 EL VIVERO

4
5

62.709,81

0 RAFAL NOU

2

149.792,79

859,10

1.773,00
433,63

158,80
995,07

2

---

3

---

3 HOSTALETS
4 SON FORTESA.(SUD)

7
1

-----

5 SON GOTLEU

3

---

8 LA SOLEDAT (NORD)

1

---

9 ESTADI BALEAR

3

5 CAN PERE ANTONI

1

----

9 CAN PASTILLA

1.014,81

27.673,00

2 SON FORTESA (NORD)

7 EL COLL D'E N RABASSA

m2 otros

2.242,80

1 RAFAL VELL

6 EL MOLINAR

Viviendas m2 locales m 2 equipam.

3

118,20
93,70

2

65,00
6.445,00 24.063,72

7

413.152,22

10

101.962,28

4

76.634,80

861,90
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API/01-01 PUIG DE SANT PERE

5

API/09-01 LA CALATRAVA

15

API/10-02 SA GERRERIA
API/26-01 EL JONQUET

11
21

ARE/38-01 SON DAMETO

3

ARE/58-01 CAMÍ D'EN MALLOL

10

PERI EL TERRENO

6

PERI LA SOLEDAT

10

FAÇANA MARÍTIMA
TOTAL
TOTAL 1+2

1.589.649,40
159.846,68
2.588,25

21
105

1.749.496,08

2.588,25

0

0

0

258

5.645.588,41

11.414,26

5

435,70

35.473,00

0 AEROPORT

1

2 L'ARENAL

4

116.297,74

4 SON FERRIOL
5 L'ARANJASSA

6
1

149.166,78
---

6 SANT JORDI

6

---

645,70

7 LA CASA BLANCA

1
3.896.092,33

8.826,01

2

TOTAL

153

ÁMBITO

TOT. UE

0
24.063,72

1.355,00

5

435,70

35.473,00

24.063,72

CESIÓN APROVECHAMIENTO
Monetarizado (€)

m2 suelo resid. Viviendas

m2 locales

m2 equipam. m2 otros

03. Desenvolupament i execució dels Estudis de detall
A l'empara dels art. 92 i 114 del planejament vigent s'han realitzat una sèrie d'estudis de detall
(ED) amb la finalitat de reordenar illetes, d'ajustar alineacions o instal·lar ascensors o escales
contra incendis. No totes les propostes han estat aprovades o tramitades. Dels 173 ED
tramitats (1998-2012), 115 han estat aprovats definitivament, 10 únicament han rebut
l'aprovació inicial i en 48 casos han estat denegats o el seu promotor ha desistit de la seva
tramitació i han estat arxivats.
La mitjana del temps de tramitació dels 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 l'any 2012 es van tramitar 173
expedients d'estudis de detall, dels 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 l'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. Desenvolupament i execució dels plans especials en el Centre històric
El PGOU de 1998 delimita una sola Àrea de règim especial (ARE) en l'àmbit de Protecció del
patrimoni o de Centre històric: l’ARE/10-02, Temple.
El 5 de novembre de 2009, el Consell de Mallorca en ple ordinari, va acordar la declaració de
Bé d'interès cultural, amb la categoria de Conjunt històric, del barri del Jonquet, pendent, per
tant, del desenvolupament d'un nou pla especial.
Així doncs aquests dos plane especials delimitats, en l'actualitat es troben en la fase d'Avanç
de planejament.
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05. Desenvolupament i execució de les Unitats d’execució en el Centre històric
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 sòl, encara que el seu veritable objectiu era la
de promoure les reformes en edificacions mitjançant l'aixecament de l'expropiació, i 52
provenen de plans especials d'aprovació anterior al vigent Pla general, però l'execució del qual
encara estava pendent a l'entrada en vigor d'aquest
Grau de desenvolupament i execució de les UE en Centre històric
Els àmbits desenvolupats mitjançant plans especials de reforma interior (PERI), aprovats
anteriorment al PGOU de 1998 i pendents d'execució, es consideren Àmbits 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 %).
API/09-01, La Calatrava (15 UE). El pla especial es va aprovar definitivament el 30 de març de
1989. No obstant això, 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 estan acabades o en execució (73,33%) i 4
encara no s'han iniciat (26,26 %).
API/10-02, 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 dels diferents àmbits (100 %) es desenvolupa durant el Pla general de 1998.
API/26-01, 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 l'entrada en vigor del PGOU del 98, quedaven per desenvolupar 21 àmbits de gestió dels
quals 18 estan en execució o acabades (87,71 %) i 3 no es troben iniciades (14,29%).
El Consell de Mallorca el 5 de novembre de 2009 va acordar la declaració de Bé d’interès
cultural, amb la categoria de Conjunt històric, del barri del Jonquet. El pla especial de protecció
ja té Avanç aprovat pel Ple municipal en data 28 de febrer de 2013.
06. Desenvolupament i execució dels Estudis de detall en el Centre històric
Des de 1998 fins a l'any 2012 a l'empara dels art. 92 i 114 del planejament vigent, s'han
tramitat 15 estudis de detall (ED) en el Centre històric, amb la finalitat de reordenar illetes o
d'ajustar alineacions. Un 60% no van arribar a ser aprovats definitivament. Del restant 40% (6
expedients aprovats), no es va aprovar cap en el mateix any de la seva sol·licitud; A l'any
següent a la seva presentació es van aprovar un 26,67 %, quedant un 13,33 % que va trigar
més d'un any a ser aprovat
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El temps mitjà de tramitació d'aquests expedients ha estat de 411,17 dies, és a dir,
aproximadament un any i dos mesos.

Secció 04. El Sòl urbanitzable i rústic.
01. Situació del Sòl urbanitzable
El Sòl Urbanitzable Programat (SUP) comprèn aquells terrenys que el PGOU preveu per al
desenvolupament urbà. Es van incloure en aquesta classe de sòl els terrenys que en el
moment de l'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 vigència del Pla es va incorporar el SUP/58-01, Cas Capellà, en compliment de
l'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 Sòl urbanitzable programat, el SUP/5801, Son Ximelis, quedant finalment una superfície de SUP de 7.178.248 m2 de sòl 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
dels dos ha aconseguit l'aprovació definitiva, per la qual cosa no es consideren incorporats al
Pla.
De la proposta, 22 dels 30 sectors provenen del Pla anterior, la qual cosa suposa un
percentatge del 73,33%.
Quant a la superfície total de sòl 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 Sòl urbanitzable no programat (SUNP), en incorporar-se
el sector de Son Puigdorfila en compliment d'una sentència judicial. La superfície total
d'aquesta classe de sòl 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
l'oportuna Revisió del Programa, en el cas de variacions sobre l'estructura territorial proposta.
02. Desenvolupament en el Sòl urbanitzable
En el Sòl urbanitzable programat, durant el període de vigència del PGOU, dels 30 sectors de
SUP s'han rebut un total de 19, havent-se urbanitzat 3.676.685 m2 de sòl brut, d'acord amb les
superfícies reajustades a les dels respectius plans parcials, per a una oferta de 6.525
habitatges.
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Plan clas_s cod_98 Titulo
sup_tot_sector sup_no_luc sup_luc
e_max
SECTORES CON LA URBANIZACION RECEPCIONADA
1Q
SUP 22-01
Sa Taulera III
268.742
151.087
117.655
117.653
1Q
SUP 29-01
Son Seba
49.187
18.851
30.336
24.211
2Q
SUP 30-01
Son Puig
192.776
101.740
91.036
47.338
1Q
SUP 32-01
Son Valenti
263.965
116.761
147.204
99.331
1Q
SUP 33-01
Montesion
96.459
44.357
52.102
66.024
2Q
SUP 33-02
Son Quint
231.675
160.100
71.575
83.420
1Q
SUP 35-01
Son Xigala I
115.576
54.423
61.153
59.803
1Q
SUP 36-01
Son Vida
403.609
94.407
309.202
104.636
1Q
SUP 45-01
Cas Capiscol
86.503
32.931
53.572
35.896
2Q
SUP 51-02
La Femu
95.220
72.816
22.404
67.596
2Q
SUP 52-01
Son Rosinyol
249.253
106.292
142.961
142.436
1Q
SUP 58-01
Cas Capellà
59.000
41.000
18.000
41.000
2Q
SUP 69-01
Son Morro
376.187
141.617
234.570
242.562
1Q
SUP 76-01
La Petrolera
42.769
21.449
21.320
32.300
1Q
SUP 76-02
Son Parera
80.100
64.786
15.314
25.626
1Q
SUP 77-01
Son Martorell
100.169
58.840
41.329
53.120
1Q
SUP 79-02
Es Carnatge
86.850
36.423
50.427
26.840
1Q
SUP 81-01
La Ribera
309.186
183.314
125.872
111.200
1Q
SUP 86-02
Son Gual (2 fase)
569.459
114.999
454.460
94.792
19 SubTOTAL
3.676.685
1.616.193 2.060.492 1.475.784
SECTORES CON PROYECTO DE COMPENSACION APROBADO ( SIN RECEPCIONAR)
1Q
SUP 51-01
Son Ferragut
111.648
100.308
11.340
83.000
1Q
SUP 74-01
Z.S. Poligon Llevant
470.583
194.933
275.650
155.282
2Q
SUP 79-01
Ses Fontanelles
325.937
280.687
45.250
93.181
2Q
SUP 80-01
Son Oms
671.220
348.023
323.197
458.362
1Q
SUP 86-01
Son Gual (1 fase)
599.520
121.225
478.295
99.846
1Q
SUP 87-01
Puntiro
607.225
204.599
402.626
93.743
6 SubTOTAL
2.786.133
1.249.775 1.536.358
983.414
SECTORES EN TRAMITE
2Q
SUP 52-02
Son Pardo
387.978
168.992
284.890
213.532
2Q
SUP 14-01
Son Toells
71.916
29.971
41.945
60.495
2 SubTOTAL
459.894
198.963
326.835
274.027
SECTORES SIN INICIAR TRAMITES
1Q
SUP 18-01
Genova
103.080
29.202
73.878
44.326
1Q
SUP 32-03
Son Ximelis
116.780
69.441
47.339
92.627
2Q
SUP 79-03
Torre Redona
83.938
58.800
25.138
16.304
3 SubTOTAL
303.798
157.443
146.355
153.257
30
TOTAL
7.226.510
3.222.374 4.070.040 2.886.482

nviv
859
190
494
0
575
642
470
159
0
751
0
306
0
223
200
306
180
772
398
6.525
610
0
0
0
410
287
1.307
0
0
0
249
0
0
249
8.081

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 sòl amb un total de
2.786.133 m2 de sòl brut per a l'edificació de 1.307 habitatges.
Tres sectors, Gènova, Son Ximelis i Torre Rodona, no han iniciat cap tràmit per haver estat
paralitzats per diverses causes d'ordre urbanístic.
D'acord amb aquestes dades, el 83,33% de les actuacions en Sòl urbanitzable programat estan
pràcticament acabades, havent-se consolidat pràcticament com a sòls urbans. Aquest
percentatge es correspon amb sòl per a l'execució del 96,92% dels habitatges previstos en
aquesta classe de sòl pel Pla general.
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En el Sòl urbanitzable no programat, durant el període de vigència del Pla general, dels 19
sectors s'han rebut un total de 3 sectors, havent-se urbanitzat 383.398 m2 de sòl brut, d'acord
amb les superfícies reajustades a les dels respectius programes d'actuació i planes parcials.
DESARROLLO DEL SUELO URBANIZABLE NO PROGRAMADO
clas_sucod_98

Titulo

sup_tot_sector

SECTORES CON LA URBANIZACIO RECEPCIONADA
SUNP 33-01
Can D ameto d'Alt
212.085
SUNP 41-01
Son Serra Parera
89.788
SUNP 83-01
Es Pil·larí
81.525
3
Subtotal
383.398

sup_no_luc

sup_luc

e_max

nviv

90.387 121.698 103.172
998
53.621
36.167
58.269
435
55.191
26.334
58.694
478
199.199 184.199 220.135 1.911

SECTORES EN TRAMITE CON APROBACION
SUNP 32-02
SUNP 59-01
2

Can Pastors
Son Ametller
Subtotal

210.073
74.561
284.634

45.057

29.504

46.814

SECTORES EN TRAMITE SIN APROBACION
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP

32-01
52-01
77-01
79-01
82-02
5

Can Fontet
Son Castelló sud
Ses Calafates
Son Garcias
Vista Alegre
Subtotal

403.931
90.621
96.681
48.562
120.921
760.716

SECTORES SIN INIC IAR
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP
SUNP

24-01
44-01
53-01
69-01
79-02
81-01
81-02
82-01
8
18

Son Puigdorfila
Son Sardina
Sa Bomba
Son Güells
Ses Fontanelles II
Son Fangos
Parcel·les
Ses Cadenes
Subtotal
TOTAL

235.300
88.378
91.168
423.202
51.772
235.973
285.720
352.987
1.764.500
3.193.248

ZONA DE RESERVA ESTRATEGICA
SUNP 76-01
1

Son Bordoy
Subtotal

111.821
111.821

Esment especial mereix en el còmput del desenvolupament del Pla general, la reserva
estratègica de sòl de Son Bordoy, que no es considera en haver-se independitzat de l'execució
i gestió del planejament municipal, fent referència explicita a la llei que ho desenvolupa.
D'acord amb aquestes dades, el 12,01% de les actuacions en Sòl urbanitzable no programat
han estat acabades i amb la urbanització rebuda, havent-se consolidat pràcticament com a sòls
urbans. Aquest percentatge es correspon amb sòl per a l'execució de 1.911 habitatges.
03. La gestió en el Sòl urbanitzable
En el Sòl urbanitzable programat la gestió del planejament, d'acord amb les fitxes dels seus
respectius plans parcials, en els 19 sectors la urbanització dels quals ha estat rebuda, ha
suposat per al municipi la implantació d'una superfície de 1.714.752 m2 de sòl destinat a
dotacions locals i 50.498 m2 a sistemes generals. Dels sòls per a dotacions locals, 252.323 m2
estan destinats a equipaments, 716.642 m2 a espais lliures públics i la resta a vials.
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La gestió del planejament dels 6 sectors que es troben en avançat estat de tramitació, posterior
a l'aprovació definitiva del projecte de compensació, ha suposat la implantació d'una superfície
de 1.221.323 m2 de sòl destinat a dotacions locals i 28.452 m2 a sistemes generals. Dels sòls
per a dotacions locals, 184.567 m2 estan destinats a equipaments, 540.111 m2 a espais lliures
públics i la resta a vials.
En el Sòl urbanitzable no programat, la gestió del planejament dels 3 sectors la urbanització
dels quals ha estat rebuda ha suposat per al municipi la cessió gratuïta d'una superfície de
199.199 m2 de sòl 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.
04. La gestió dels programes d’actuació urbanística. Convenis per a la seva programació
i la cessió de l’aprofitament mitjà. 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:
Convenios por priorizar su crecimiento
Son Bordoy
1.200.149,05
Son Dameto de Dalt
2.544.084,24
Son Ametler
866.190,67
Son Serra Parera
1.079.273,50
TOTAL
5.689.697,45

€
€
€
€
€

La cessió de l'aprofitament mitjà de cadascun dels sectors de Sòl urbanitzable ha suposat al
municipi la incorporació al seu patrimoni de 9.911 m2 de sòl i 492,93 m2 d'edificació per a
equipament de caràcter privat així com de 113.112,06 m2 de sòl per a ús residencial unifamiliar
i 12.436,24 m2 plurifamiliar, a més d'uns ingressos de 37.329.225,50 € en concepte de cessions
del 10% de l'aprofitament mitjà d'alguns polígons o de l'excedent de la Falca verda, d'acord
amb els convenis signats.
05. Anàlisi del creixement en Sòl urbanitzable
Les Directrius d'ordenació territorial (DOT) van limitar transitòriament el creixement del sòl
urbanitzable en un 10 % a l’Illa de Mallorca
Conforme al sistema de càlcul establert en les DOT, la situació urbanística municipal, base de
càlcul per a la determinació d'aquest creixement fou la següent:
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a) Superficie de suelo urbano existente:

=

4.267,26

Ha

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

=

128,02

Ha

b) Superficie de suelo urbanizable
Suelo Urbanizable Programado
Con PP aprobado inicialmente
Con PP aprovado definitivamen
Sin tramitar
Suelo Urbanizable no programado
Subtotal Suelo Urbanizable
TOTAL Urbano+Urbanizable
Crecimiento Caso b) Vb=0,02 x 5,312,79

20,70
430,12
292,95

743,77
Ha
Ha
Ha
301,76
1.045,53

5.312,79

Ha

106,26

Ha

Ha

Ha
Ha

Aquesta documentació va ser presentada per l'Ajuntament al Govern, essent el Consell de
Govern de les Illes Balears, en sessió del 17 de novembre de 2000, el que adopta l'acord sobre
els terrenys que podrien seguir la tramitació urbanística a l'efecte de la limitació que establia
l'esmentada disposició transitòria setena, establint el creixement dels sectors de Sòl
urbanitzable programat i no programat en la quantitat de 107,74 Ha.
El Pla territorial de Mallorca aprovat l'any 2004, reparteix el creixement fins a l'any 2014,
d'acord amb l'art. 33 de les Directrius d'ordenació territorial optant-se per un creixement màxim
del 7,86% per a l’Illa de Mallorca.
La base per a aquest càlcul incloïa la superfície de Sòl urbà i el Sòl urbanitzable amb pla
parcial aprovat definitivament a l'entrada en vigor de les DOT, exceptuant aquell que va quedar
reclassificat com a Sòl rústic per disposició d'aquesta Llei.
A Palma, la superfície a considerar, conforme a la documentació presentada en la Comissió
Insular d'Urbanisme l'11 d'octubre de 1999, en compliment de la disposició transitòria quarta de
les DOT és la següent:
 Sòl urbà existent
 Sòl urbanitzable amb pla parcial aprovat
definitivament

4.267,26 Ha
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 memòria del PTIM, el
7,86% de la superfície de còmput, s'obtindria una superfície de (4.697,38 x 7,86%) 369,21 Ha,
per a sòl de creixement destinat a ús residencial, turístic o mixt.
En la Norma 6 (Creixement turístic, residencial o mixt) del PTIM va establir el creixement
assignat a cada municipi, tant en hectàrees per a sòl de reserva i dotacional per a actuacions
en execució del POOT i per a nous creixements lligats a Àrees de reconversió territorial (Ha
ART/R-D), com en hectàrees per a creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT
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ni lligades a les Àrees de reconversió territorial (Ha CNV). Per a Palma el creixement màxim
serà el següent:
Ha ART/R-D

Ha CNV

TOTAL

%

111,67

211,53

323.20

6,88

Per tant, en aquest moment, la quantitat total de sòl 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 illa.
La modificació número 2 del PTIM, el 13 de març de 2011, corregeix la taula de creixement
assignat als municipis, quedant Palma amb les següents hectàrees de creixement:



Ha ART/R-D

Ha CNV

TOTAL

%

24,40

211,53

235,93

5,02

S'eliminen les ART 8 (Àrees 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
SUP/79-03
SUNP/79-01
SUNP/79-02
SUNP/81-01
SUNP/81-02
SUNP/82-01
SUNP/82-02

Ses Fontanelles
Torre Redona
Son Garcías
Ses Fontanelles II
Son Fangos
Parcel·les
Ses Cadenes
Vista Alegre

Les superfícies dels sectors de Sòl urbanitzable no programat computaran com a hectàrees de
creixement per a sòl de reserva i dotacional per a actuacions en execució del POOT. La
modificació núm. 2 del PTIM redueix les hectàrees de creixement per a sòl de reserva i
dotacional per a actuacions en execució del POOT i per a nous creixements lligats a ART de
111,67 a 24,40 Ha.
La superfície dels sectors de Sòl urbanitzable programat computarà en hectàrees per a
creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT ni lligades a les Àrees de
reconversió territorial (Ha CNV).


S'eliminen les ART 9 (àrees degradades en els límits municipals) i entre elles la 9.1.
Connexió Palma–Marratxí, passant a formar part de l'Àmbit d'intervenció paisatgística III.

En aquest àmbit es troben els següents sectors de creixement:
 SUNP/53-01 Sa Bomba
 SUNP/59-01 Son Ametler
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La superfície d'aquests sectors al no quedar inclosos en ART computaran en hectàrees per a
creixement no vinculat a actuacions en execució del POOT ni lligades a les Àrees 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:
05.1. 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

4.267,26

Ha

b) Superficie de Suelo Urbanizable

1.045,53

Ha

Suelo Urbanizable Programado
Con PP aprovado definitivamente
Con PP aprobado inicialmente
Con PP sin tramitar

20,70
292,95

Ha
Ha

430,12

Ha

313,65

Ha

Suelo Urbanizable no Programado
c) Superficie de Suelo Urbano mas Urbanizable

743,77

Ha

301,76

Ha

5.312,79

Ha

05.2. Límit de creixement de les Directrius d'ordenació territorial.
El creixement temporal establert per les DOT fins a l'entrada en vigor del Pla territorial és del
2% del Sòl urbà més el Sòl urbanitzable

Vb=0,02 x 5,312,79

Ha

106,26

05.3. Base de càlcul del creixement del PTIM.
La base de càlcul per al creixement establert en el PTIM serà:



Sòl urbà existent
Sòl urbanitzable amb pla parcial
aprovat definitiv.

4.267,26 Ha
430,12 Ha
Total:

4.697,38 Ha

Segons aquesta base de càlcul i atès que Palma té afectat Sòl urbanitzable d'ús residencial,
turístic o mixt per una quantitat de 430,7658 Ha, calculades amb els criteris tècnics del Consell
de Mallorca, el creixement real és d'un 9,17%.
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05.4. 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 àrees de reconversió territorial
3,41 % per actuacions no vinculades a las referides ART
1,57 % destinat a sistemes generals

En la hipòtesi d'haver-se assignat a Palma aquest creixement li hauria correspost:
Ha
(2,88%)

ART/R-D Ha
(3,41%)

135,29

CNV SSGG
(1,57%)

160,18

TOTAL %

73,75

369,22

7,86

05.5. Creixement del PTIM de 2004 assignat al terme municipal.
Ha ART/R-D Ha CNV TOTAL %
111,67

211,53

323,20

6,88

056. Creixement del PTIM de 2011 assignat al terme municipal.
Ha ART/R-D Ha CNV TOTAL %
24,40

211,53

235,93

5,02

Anàlisi d'algunes hipòtesis de càlcul de creixement sobre la modificació núm. 2 del PTIM.
Els càlculs anteriors es van realitzar sobre la interpretació que van fer de la norma territorial els
tècnics del Consell de Mallorca juntament amb els de l'Ajuntament durant el procés de
l'Adaptació del PGOU de Palma al PTIM.
Després de l'anàlisi de diferents hipòtesis de creixement que plantegen diverses actuacions
sobre el planejament vigent, s'elabora el següent quadre resum, sota els següents suposats:
SITUACIÓ ACTUAL: Estat del planejament vigent en relació a la modificació núm. 2 del PTIM.
SUPÒSIT 1: L'ús Terciari/Turístic passa a ser Global Turístic. Queden exclosos del còmput els
següents sectors:





Son Ximelis
Ses Fontanelles
Torre Redona
Son Castelló

SUPÒSIT 2: A Cas Pastors (SUNP/32-02) es considera incompatible l'ús residencial i per tant,
s'exclou del còmput.

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 117 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

SUPÒSIT 3: Desclassificar els sectors de Gènova, Son Sardina i Sa Bomba.
SUPÒSIT 4: Es limita l'ús residencial en Can Fontet a 52.000 m2
SUPÒSIT 5: No computar els sectors de la Platja de Palma.
SUPÒSIT 6: Descomptar per a ús docent una reserva de sòl de 12.000 m2 de cada sector
sense desenvolupar, on l'ús residencial estigui permès. Afectaria a:





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

06. Les parcel·lacions irregulars
El primer estudi (Estudi sobre parcel·lacions, assentaments i nuclis de població en el sòl
urbanitzable i no urbanitzable de R. Pie i F. Navarro, 1986) sobre les parcel·lacions irregulars
es realitza l'any 1986, i en el mateix s'identifiquen 60 parcel·lacions amb una superfície de
3.287.111 m2
El PGOU 85 no conté cap referència explícita a aquesta situació si bé incorpora certes
reclassificacions de sòl per al canvi de sòl rústic a sòl urbà (en àmbits 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 àmbits a la zona d’Establiments) en la seva aprovació definitiva i també durant la seva
vigència amb la tramitació de dues modificacions puntuals per al canvi de Sòl rústic a Sòl urbà
dels àmbits de Son Fiol i Son Prunes.
El Pla general de 1998 estudia la casuística i problemàtica de les parcel·lacions il·legals a partir
d'un estudi realitzat per a això en 1993. L'estudi es realitza sobre un total de 85 parcel·lacions
amb una ocupació total de 5.181.257 m2 de superfície.
07. L’ordenació del Pla general de 1998. Els nuclis rurals en Sòl rústic
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 Sòl rústic d’Illes Balears, aquelles zones que per les seves característiques
particulars respecte a la implantació de l'ús residencial i ubicació al territori feien
desaconsellable la seva inclusió en una classe de sòl susceptible de desenvolupament
urbanístic.
Aquestes zones es corresponen amb les àrees de parcel·lacions en Sòl rústic amb normativa
de Zona de parcel·lació limitada-Nucli rural (PL-NR) i amb les Zones de règim especial (ZRE)
referides a les parcel·lacions il·legals.
Com a conseqüència de l'aplicació del criteri d'ordenació del PGOU es deriva la distinció de
diverses situacions:
a) Els àmbits de subzona de Parcel·lació limitada de Nucli rural (PL-NR)
 Puntiró.
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 S’Aranjassa.
 Son Oliver.
 Son Gual.
Es corresponen amb zones que com a conseqüència d'actuacions tradicionals o administratives
es configuren com a àrees d'assentament en sòl rústic i presenten una total homogeneïtat en
quan a l'estructura parcelaria (superfície mínima de parcel·la de 7.000 m²)
b) Els àmbits de parcel·lacions il·legals incorporats a l'ordenació del Pla, en la seva aprovació
definitiva, amb la denominació de Zones de règim especial (ZRE).
Es corresponen amb àmbits que, en terres de caràcter agrícola-ramader, van sofrir un procés
de colonització territorial fet al marge de la legalitat urbanística, inicialment i bàsicament lligat a
certes activitats agrícoles-ramaderes d'esbarjo familiar però també, sovint, a l'ús residencial (de
segona o primera residència).
La finalitat de la qualificació ZRE és la de reafirmar el caràcter de sòl rústic, potenciar l'ús
agrícola-ramader en el seu vessant d'horts familiars i reordenar les edificacions existents
restringint la implantació de noves.
c) Els àmbits de parcel·lacions il·legals no incorporats com a zones de nucli rural en l'aprovació
definitiva del PGOU de 1998.
Entre aquests àmbits, es poden distingir els següents tractaments:
 Àmbits integrats en la UE en Sòl urbà (6) o inclosos en Sòl urbanitzable (2).
Zona
41
43
69
79
82
84

Denominació
S'Aljub
Ca na Gallura (Son Espanyol)
Son Fiol
Torre Rodona
Bellavista
Son Prunes

Zona Denominació
Ca na Vinagre
69
Jutge)
80
Son Oms

Sòl urbà
UE 41-02
UE 43-05
UE 69-01
UE 79/01
UE 82-01
UE 84-04

Sòl urbanitzable
(Cas SUP/
69-01
Son
Morro
SUP/80-01 Son Oms

 Àmbits integrats en diferents qualificacions estàndard de Sòl rústic segons la seva
ubicació territorial, (41).
En zonificacions de Sòl rústic
Zona Denominació
32
Son Anglada
32
Son Quint de Montanya
41
Son Espases Nou

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 119 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

En zonificacions de Sòl rústic
Zona Denominació
41
Son Gualet
41
Ca Na Verda
42
Son Bauça
42
Es Canyar
43
Son Magraner
44
Son Serra d'es Reguer
44
Molí d'en Font
44
Can Bibiloni
44
Son Vich i Son Roig
53
Son Reus I
53
Son Reus II
53
Son Reus III
53
Son Llompart
53
Son Pons dels Ullatres
53
Son Pons Nou
58
Can Roses
82
Bellavista rústica
83
Hort de Son Sunyer
83
S'Hort de Can Seu
84
Son Moneder
84
Can Picornell
84
Son Genoves
85
Son Oliver I
85
Son Oliver II
85
Can Nico
86
Cas Ferrer de Sant Jordi
86
Can Pou
87
Sa Punta o Can Porreres
87
Na Maiola
87
Sa Tanca de Sa Creu
87
El Rafalet
87
Es Caragol
87
Can Teuler
87
Son Pelat Vell
87
Sa Cadernera
87
Son Cili
87
Sa Pleta
87
Son Orlandis III
 Zones PL no recollides com a Nucli rural (NR)
S'ha de fer esment específic respecte dels àmbits continguts en la relació anterior de Son
Genovès (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).
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Són parcel·lacions conformades per segregacions de la finca d'origen, davant notari (en 1982 i
1992 respectivament) en parcel·les lleugerament 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 l'efecte de l'ús d'habitatge unifamiliar la de 14.000 m2
per a qualsevol zonificació en Sòl rústic. En aquests casos les edificacions existents havien
complert el seu tràmit legal.
 Parcel·lacions il·legals que han promogut l’obertura d’expedient per a la tramitació del pla
especial com a zona ZRE.
D'altre banda, l'ordenació normativa del PGOU 98 considera ZRE les assenyalades com a tal
en els plànols d'ordenació però 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 l'art. 240 de les Normes urbanístiques.
Tretze de les no recollides en l'ordenació van intentar sense èxit aquest tràmit.
Grau d'execució de les previsions del planejament
Del total de 43 àmbits 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 l'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 tràmit de
l'exposició pública d'aquesta fase per no haver-se resolt per part dels particulars les
prescripcions que condicionaven l'aprovació inicial.
El 6,98% (3 expedients) ha obtingut l'aprovació provisional.
Finalment, cap expedient ha aconseguit l'aprovació definitiva.
Respecte a la programació, el PGOU determina que el termini màxim per a la presentació, per
a la seva corresponent aprovació inicial, dels plans especials ajustats a les condicions
normatives establertes no podrà ser superior a un any des de l'aprovació definitiva d'aquest
(23/12/1998). En aquest sentit, es considera que el 43,90%, amb obertura de l'expedient durant
l'any 1999, es van presentar en termini de programació mentre que el 56,10% restant ho va
superar.
Execució dels àmbits incorporats a Sòl Urbà i Sòl Urbanitzable
De les 6 Unitats d'execució delimitades en Sòl urbà, únicament s'ha desenvolupat íntegrament
la UE/41-02, a la zona de Secar de la Real, la qual cosa representa el 16,67% en la consecució
de l'objectiu final de la previsió.
Pel que fa a la resta, el 66,67% (4 UE) tenen tràmits iniciats i en un cas (el 6,67%) no hi ha
hagut cap tràmit.
Respecte als sectors de Sòl urbanitzable que contenen àmbits de parcel·lacions 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 substituït la nova ordenació als esmentats àmbits.
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Resum casuístic de la tramitació
Circumstàncies de diferent caràcter que ralenteixen la tramitació:
 Deficiències en la documentació presentada
 Ineficaç assessorament tècnic dels particulars.
 Processos molt dilatats en el temps d’esmena de deficiències i contestació a les
prescripcions.
 Processos dificultosos de justificació de l’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 DOT (Llei 6/1999, de directrius de ordenació territorial de Illes 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, però 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 estratègiques en Illes Balears, que deroga el Decret
4/1986, d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental; la Llei
3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències d’Illes Balears.
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Secció 01. El medi urbà.
01. Evolució de les llicències d’obra major, obra nova, reforma i ampliación. Obres
menors.
L'evolució del número de llicències d'obra major en obra nova concedides, durant els vuit anys
que inicialment preveu el Pla general té una tendència heterogènia fins a l'any 2007 on existeix
una clara disminució a la baixa, passant de 502 llicències a 311 en el 2008 i 166 en el 2009,
mentre les llicències d'obres de reforma i ampliació es mantenen estables des de l'any 1998,
variant entre les 300-400 llicències per any.
Evolución licencias Obras Mayores
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Capítol 03. Característiques urbanes de l’ús actual del territori.
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De nueva construcción

Reformas y ampliaciones

Llicències d'obra nova
La distribució zonal en funció de l'any d'atorgament de les llicències d'obra nova concedides
és bastant homogènia, encara que hi ha una tendència 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 llicències d'obra
nova concedides.
Llicències d'obres de reforma i ampliació
Les llicències de reforma i ampliació es mantenen amb caràcter estable entre les 300 i 400 per
any, amb lleugeres variacions. Òbviament es concentren més a la zona del Centre històric, així
com al llarg del carrer Aragó i la zona del Terreno.
Llicències d'obres menors
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Evolución licencias concedidas Obras Menores
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Les llicències d'obra menor, amb una mitjana al voltant de 2.000 llicències a l'any i una evolució
a l'alça, indica clarament on es concentra la major part de l'activitat constructora del municipi i
de l'activitat administrativa del Departament de Llicències d'obra.
02. Les infraestructures
L'Ajuntament de Palma de Mallorca ha declarat la seva intenció de sumar-se a les “ciutats
intel·ligents”, 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 tindrà 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 competència del Pla
general, xarxes de subministrament, control ambiental, telecomunicacions, infraestructures
viàries, etc.
La infraestructura d'energia elèctrica actual en el municipi es basa en les dues noves
centrals elèctriques, Cas Tresorer i Son Reus, i en les 16 subestacions elèctriques.
La planificació energètica de les Illes Balears es realitza mitjançant la vigent revisió del Pla
director sectorial energètic, aprovat per Decret 96/2005, de 23 de setembre.
En aquest Pla es contemplen les següents obres d'ampliació de la infraestructura:
 Interconnexions: l'execució del projecte Rómulo d'interconnexió de Mallorca amb la
península. La connexió de Mallorca amb Eivissa.
 Centrals elèctriques: es realitza una previsió de la demanda que no s'ha complert en la
realitat, ja que s'ha modificat el consum en les llars, la qual cosa ha generat una reducció
històrica de la demanda.
 Línies i subestacions: es realitza una previsió d'obres en 2 períodes, de 2005-2012 i de
2012-2015. Part de les obres estan associades a les noves centrals i subestacions, mentre
que unes altres s'associen a les ampliacions per l'increment de demanda previst.
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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 l'adaptació de l'enllumenat
de la ciutat al reglament d'eficiència energètica de 2008.
Seguint les indicacions del reglament d'eficiència energètica, es distribueixen els nivells
d'il·luminació en les vies urbanes en funció de la seva classificació, atenent al reglament
d'eficiència energètica i a la seva ITC-EA-02.
La infraestructura d'aigua clavegueram i drenatge comprèn les següents:
Aigua potable:
El subministrament d'aigua potable es fa per mitjà dels 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
Embassaments
(Cúber i Gorg Blau)
Can Negret
Alaró
Borneta
S’Estremera
Font de la Vila
Font d’en Baster
Font de na Pera
Potabilitzadora Son
Tugores
Total captacions
pròpies EMAYA
Llubí
Dessaladora “Badia
de Palma”
Total captacions
adquirides

Volum
(m3) Volum (m3)
captat al 2006 captat al 2008

Volum (m3)
captat al 2011

6.191.322

7.647.726

3.811.543

1.208.628
1.552.712
1.580.086
5.366.075

174.347
2.227.798
1.702.791
5.333.272

1.966.267
1.169.856
1.316.947
11.304.167

4.732.060
1.371.319
1.473.914

4.623.577
1.057.012
876.088

3.025.319
1.827.441
1.771.140

7.670.785

6.722.916

10.191.572

31.146.911

30.365.527

36.404.252

1.953.770

5.038.275

0

9.811.776

6.806.595

2.271.297

11.765.546

11.844.870

2.271.297

Després de la captació, l'aigua destinada al consum, passa al tractament en l’ETAP de Lloseta i
la potabilitzadora de Son Tugores, des de les quals es distribueix a la xarxa de proveïment de
la ciutat.
Instal·lacions de tractament d'aigua residual:
El departament de depuració d’EMAYA és l'encarregat de depurar les aigües 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.
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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 l'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.
Anàlisi:
L'adaptació a la directiva marc de l'Aigua abans de l'any 2015 obliga a una revisió en
profunditat del sistema actual de sanejament del terme municipal de Palma de Mallorca i dóna
lloc a la redacció del pla director de sanejament de la Badia de Palma, per al període 20082015.
D'aquest pla es desprèn la necessitat de l'ampliació de les dues depuradores del municipi, així
com la reducció dels abocaments incontrolats al mar en períodes de fortes pluges, mitjançant 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 comunitària.
La infraestructura de gas, es regeix pel Pla director sectorial energètic de les Illes Balears, on
s'estableix el gas natural com a combustible necessari per disposar d'una diversificació
adequada de les fonts de proveïment energètic per les Illes Balears, i per contribuir als
objectius de millora de l'eficiència energètica i a la reducció d'emissions de gasos contaminants
de l'atmosfera, per això s'està completant a l’Illa 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 DéuCas tresorer-Son Reus.
La construcció d'aquesta infraestructura establirà una servitud que haurà de reflectir-se en la
documentació gràfica del Pla general.
La infraestructura del subministrament petrolífer comprèn una primera estació
d'emmagatzematge en Porto Pi, on es diposita el producte transportat mitjançant
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 dels elements dinamitzadors d'aquest procés és el de facilitar el desplegament de
les xarxes públiques de telecomunicacions per part dels operadors.
Amb aquesta finalitat, el capítol II, del títol III, de la Llei 32/2003, de 3 de novembre, General de
Telecomunicacions, regula el dret dels operadors a l'ocupació del domini públic, a ser
beneficiaris en el procediment d'expropiació forçosa i a l'establiment al seu favor de servituds i
de limitacions a la propietat.
A causa d'aquest alliberament, en aquest moment es compta amb 941 antenes amb llicències
de funcionament.
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La infraestructura de transport del municipi de Palma s'estructura en:
 Xarxa Viaria:
La xarxa viària de competència municipal es planeja mitjançant 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 competència supramunicipal es planegen mitjançant el Pla director sectorial de
carreteres, essent la seva revisió de desembre de 2009 l'últim document vigent, les obres
previstes en aquest pla director es distribueixen en dues fases, un primer període de 20092016 i un segon de 2016-2024.
Les reserves viàries per a les obres previstes en aquest pla director hauran de ser recollides en
la revisió del Pla general d'ordenació urbana de Palma.
 Aparcaments
Amb la consecució 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 dels aparcaments subterranis de via Roma, Santa Pagesa, Manacor, Marquès
de la Sènia, 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 dels ciutadans. La SMAP
també ha desenvolupat una intensa política d'ampliació d'aparcaments en superfície gratuïts,
amb el que es gaudeix en l'actualitat d'una oferta de 3.300 places.
Quant al transport públic:
 Autobusos
L'EMT-Palma és l'empresa municipal de l'Ajuntament de Palma que gestiona el transport urbà
col·lectiu de viatgers del municipi.
Actualment disposa de 28 línies de transport diürn, una nocturna, dues línies de bus turístic, el
tren turístic i un servei per a minusvàlids. D'altra banda, des de l'estació intermodal, situada a la
plaça d'Espanya surten els autobusos de les línies TIB del Govern de les Illes Balears, que
uneixen els municipis de l’illa de Mallorca.
 Xarxa ferroviària
La xarxa de serveis ferroviaris de Mallorca
Aquesta composta per les línies de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha)
transferides al Govern de les Illes Balerars.
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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
l'altra. Aquest servei ha finalitzat la seva electrificació l'any 2012.
Tenint en compte la nova llei del transport ferroviari, caldrà modificar la distància dels 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 tramviària des de l'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 l'any 2007
Aquesta línia de metro bàsicament realitza un recorregut pel nord-est de la segona corona de la
ciutat, unint l'estació intermodal amb el polígon de Son Castelló, polígon de Can Valero i la
Universitat.

 Carrils Bici:
La xarxa de carrils bici existent a la ciutat està formada per diversos recorreguts circulars i
algunes vies de penetració radial, arribant fins a les avingudes que limita el nucli antic, zona
acire amb preferència de tràfic no motoritzat.
Es preveu completar els recorreguts per als vianants, que es veuran reflectits en la revisió del
PGOU.
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Quant al transport aeri, en el municipi de Palma de Mallorca, comptem amb l'aeroport de Son
Sant Joan, situat a 8 quilòmetres de la ciutat, que és la porta d'entrada de milions de turistes
que visiten l'illa.
El tràfic de l'aeroport és fonamentalment internacional i aconsegueix els seus nivells més alts
en l'època estival; també té una gran importància el tràfic amb la península.
Els enllaços més importants són Barcelona i Madrid-Barajas, amb més d'un milió de
passatgers, i Dusseldorf i Colònia, 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 l'exercici amb un total de 22.666.682 passatgers, 173.957
operacions i 13.711 tones de mercaderies.
La presència d'aquest aeroport, així com l'aeroport de Son Bonet, que se situa en el municipi
de Marratxí, genera una sèrie de servituds:
- Servituds aeronàutiques, que cerquen garantir la seguretat aèria.
- Servituds acústiques, que cerquen pal·liar els efectes negatius a la població, dels renous i
vibracions que produeix el trànsit aeri.
Aquestes servituds es plasmen en els plans directors dels 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 sòlids urbans, la duu a terme
l'empresa municipal EMAYA, gestor de residus autoritzat, que realitza també la gestió municipal
de l'aigua i és l'empresa municipal del medi ambient.
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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 l'empresa TIRME S.A., que
té la seva base a Son Reus.
El servei de recollida de residus sòlids 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
càrrega posterior.
Durant els últims anys s'ha realitzat un esforç 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 genèric (contenidor verd), residu de plàstics i envasos
(contenidor groc), residu de paper (contenidor blau), residu de vidre (contenidor arrodonit verd
clar), 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
pneumàtica soterrada, que, a causa de les contínues avaries, ha deixat de funcionar l'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 l'adquisició de camions de recollida específics, dotats de
potents grues per a la seva elevació i abocament.
El centre de recollida selectiva està 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, andròmines no metàl·liques, bateries, roba, vidre, piles
botó.
Vista l'acceptació de la prova pilot i amb la finalitat d'instaurar una xarxa de punts verds, es
tindran en compte les necessitats d'espai plantejades per EMAYA en la revisió del Pla general
d'ordenació urbana.
03. El principi d’accesibilitat universal
L'article 49 de la Constitució espanyola estableix que “els poders públics realitzaran una política
de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics, als
quals prestaran l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al
gaudi dels 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 l'edificació de promoció pública, passant posteriorment a regular l'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 tindrà en compte la normativa d'accessibilitat en les noves
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edificacions i urbanitzacions del municipi, per la qual cosa es reflectirà en la normativa i
memòria del PGOU i d'altra banda, es recull, com a documentació informativa, el pla
d'accessibilitat de Palma, d'adaptació de l'entorn urbà existent, on s'analitza la situació actual i
es proposen mesures correctores.

Secció 02. El medi físic.
01. El medi físic. Definició.
La descripció del medi físic del municipi de Palma de Mallorca es fa analitzant els següents
vectors ambientals: la seva situació i entorn, àmbit físic, àmbit biòtic riscos naturals, àmbits
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 l’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 conseqüència de la revisió del planejament
vigent.
La climatologia: en aquest apartat es farà una descripció dels fonamentals del clima de la
ciutat, que bàsicament són els propis del clima mediterrani, és a dir, no sec amb temperatures
temperades i distribuïts tots dos paràmetres, tant el de temperatura com el de pluviositat, de
forma típica en aquest clima, fet que condiciona un període de dèficit 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 geològic. La configuració geològica de la ciutat i el seu entorn està definida per
dos sectors, el Sector Oriental, corresponent al pla central, on afloren essencialment materials
del quaternari i terciaris postectònics, 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 tectòniques.
La geomorfologia. En la fulla de Palma es donen cita, com ja hem indicat, dues unitats
clarament diferenciables, les quals estan controlades per l'atac dels processos d'erosió sobre
materials de diferent litologia i configuració estructural. Pel que fa al litoral del municipi, està
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 l'acció antròpica.
La hidrogeologia. El municipi presenta un total de 21 conques de drenatge superficial amb
una gran heterogeneïtat quant a dimensions i fisonomies que influeixen directament en el
comportament de les aigües superficials i els seus efectes a la superfície. En aquest apartat
hem de considerar que en el terme municipal es localitzen tres aqüífers clarament
diferenciables: el del Pla de Palma (Unitat hidrogeològica 18.14), el de Na Burgesa (Unitat
hidrogeològica 18.13) i la Unitat hidrològica 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
conèixer l'estat del mitjà del litoral s'han de caracteritzar diferents punts, com les condicions

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 131 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

meteorològiques, els ports existents i les platges, entre uns altres, en els quals l'acció sobre un
d'ells repercuteix sobre els altres. Compta amb cinc platges i vuit zones de bany, sense incloure
les pertanyents al Parc Nacional de Cabrera.
Quant a l'àmbit biòtic, la flora i fauna de Mallorca, i per tant, la de Palma, ve condicionada per
la ubicació espacial del territori, el clima i l'acció antròpica.
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 influència de l'home ha estat decisiva, en
substituir la coberta vegetal existent per espais òptims per a l'explotació agrícola.
b) Els camps de cultiu no romputs que essent objecte d'explotació agrícola en un passat recent,
van ser abandonats com a conseqüència de la seva escassa rendibilitat, motiu pel qual estan
sent envaïts en l'actualitat tant per la vegetació ruderal, també present en espais abandonats i
sotmesos a fortes condicions d'estrès ambiental, com per la vegetació zonal corresponent
tendent amb la seva presència a homogeneïtzar l'entorn.
c) La vegetació lligada als assentaments antròpics i als espais construïts, sent un tipus de
vegetació ornamental introduïda en el medi amb finalitats clarament decoratives.
d) Les taques de vegetació natural autòctona 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.
d.4) Zones humides.
La fauna. Amb tot, podem catalogar el municipi de Palma com d'escassa rellevància en línies
generals i exceptuant l'illa de Cabrera, a l'hora de concebre un desenvolupament modèlic de
les diferents comunitats animals, degut principalment al caràcter de centre neuràlgic de l’illa de
Mallorca, el qual ha marcat el caràcter biòtic actual del municipi.
Quant als possibles riscos naturals que poden donar-se en el municipi, aquests són de
naturalesa geològica o sísmica, d'inundació, d'incendi, d'erosió o lliscament i de vulnerabilitat
d'aqüífers.
Existeixen àmbits de valor ambiental els quals posseeixen una catalogació legislativa de
protecció ambiental.
02. La Llei 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
hectàrees.
 L’ANEI número 7 de la Serra de Tramuntana, en l’extrem oest del terme municipal, ocupa
aproximadament unes 2.008,40 Ha.
 A Palma pertany íntegrament l’ANEI número 27 (es Carnatge), que ocupa un porció de
franja de litoral de 4,56 Ha.
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A la zona central de l’ANEI de Son Gual i Xorrigo hi ha zones declarades per la LEN com a
Àrea d'assentament en paisatge d'interès (AAPI) que ocupen un total de 236,70 Ha i al sud de
l’ANEI hi ha una Àrea rural d'interès paisatgístic (ARIP), amb una superfície aproximada de
6,40 Ha.
La LEN considera a tots els illots com ANEI, per la qual cosa l'illot de sa Galera, gaudeix
d'aquesta figura de protecció.
També trobam un bon grapat de taques d’alzinar de petites dimensions, 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 considerades
ANEI d'alt nivell de protecció (AANP). En total suposen una superfície aproximada de 164,80
Ha.
03. La Directiva europea d’ Hàbitats 92/43/CEE
Existeix una zona declarada LIC que forma part de l’ANEI de Son Gual i Xorrigo. Es tracta del
LIC 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 LIC pertany al LIC de Puigpunyent, una petita porció de l'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.
04. Els espais naturals protegits pel Pla territorial de Mallorca
El Pla territorial insular, partint dels espais definits fins ara, estableix àrees de Sòl 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
05. Els espais protegits per la xarxa de Parcs nacionals
La totalitat de l'arxipèlag de Cabrera i l'àmbit marí que l’envolta està 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 l'arxipèlag està inclòs a la Xarxa Natura 2000 (LIC
i ZEPA).
06. Les zones humides
El Pla hidrològic de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 27 de juny de 2002, estableix en l'article
63 la protecció especial de les zones humides que s'inclouen dins el quadre 63.1, en el qual
apareix relacionat el Prat de Sant Jordi.
07. Altres espais naturals protegits
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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 l'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'àmbit supramunicipal:
 Unitat paisatgística 1. Serra Nord y la Victòria
 Unitat paisatgística 2: Xorrigo, Massís de Randa, part sud de les Serres de Llevant 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'interès natural i paisatgístic incloses en l'àmbit d'ordenació del PGOU municipal de
Palma tenen com a objectiu difondre la realitat patrimonial, promoure la seva conservació i
potenciar el seu coneixement i comprensió.
Les rutes del sistema hidràulic de Palma són:
Ruta de la Síquia de la Font de la Vila. El sistema hidràulic de la Font de la Vila, va ser
dissenyat en l'època islàmica i des de llavors està en funcionament.
Font d’en Baster. El sistema hidràulic de la Font d’en Baster, dissenyat en l'època medieval, i
des de llavors 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 està situat dins de la possessió de Sa Cabana des Frares, en el
punt que acaba el camí de Passatemps en la confluència dels límits municipals de Bunyola,
Palma i Valldemossa.
08. La contaminació del medi ambient
Es pot definir contaminació ambiental com “la introducció o presència de substàncies,
organismes o formes d'energia en ambients o substrats als quals no pertanyen o en quantitats
superiors a les pròpies d'aquests substrats, per un temps suficient, i sota condicions tals que
aquestes substàncies interfereixin amb la salut i la comoditat de les persones, danyin els
recursos naturals o alterin l'equilibri ecològic de la zona”.
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Capítol 04. Característiques de la població assentada sobre el territori.
Secció 01. El medi humà.
01. Introducció.
La recopilació d'informació sociodemogràfica de la població resident a Palma és un estudi previ
que pretén complementar els criteris tècnics que fonamenten les actuacions del nou PGOU.
Entre les variables analitzades es troben l'edat, el sexe, el lloc de naixement, les unitats de
convivència o la densitat, així com la natalitat, la mortalitat i altres relacionades amb el món
laboral.
En l'estudi es dóna rellevància a l'explotació del Padró municipal d'habitants, la font municipal
que ens permet major flexibilitat d'anàlisi, com per exemple proporcionar dades desglossades a
nivell de barri.
Des del PGOU de 1985, el municipi de Palma està dividit en 89 zones estadístiques. Dues
d’elles (Bellver i Arxipèlag de Cabrera) no tenen cap persona empadronada, motiu pel qual en
l'estudi de població s'han tingut en compte 87 zones estadístiques o barris
L'estudi sociodemogràfic es complementa amb dades de l’Institut 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 Família, Benestar Social i Atenció a les Persones en Situació
Especial sobre discapacitat i dependència, entre d’altres.
02. 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 dels 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 Portuària, 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, Plaça de Toros, Camp Redó, Camp d’en Serralta, Son Cotoner, Rafal Vell, Coll d’en
Rabassa i Son Gotleu.
03. Unitats de convivència
Segons dades del Padró municipal d'habitants hi ha a Palma 170.930 unitats de convivència,
de manera que hi ha una mitjana de 2,5 persones per llar. La modalitat més comuna són, no
obstant això, les llars d'un sol membre, que són més d'una tercera part del total (34,4%). Les
unitats de convivència de dues, tres, quatre o cinc membres són el 61,8%, de manera que
solament el 3,8% de les llars tenen sis membres o més.
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Els barris on hi ha més unitats de convivència són, lògicament, aquells on hi ha un major volum
de població. En concret, Pere Garau, Bons Aires, Foners i Plaça de Toros tenen més de 6.000
unitats de convivència. Resulta interessant l'indicador de mitjana de persones per unitat de
convivència: 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.
04. Densitat de població i densitat urbana
A l'hora d'estudiar la densitat del municipi de Palma hi ha dues variables: densitat poblacional
(habitants per hectàrea) i densitat urbanística (habitants per hectàrea edificable). Els seus
valors són molt diferents: en el municipi hi ha 21,6 habitants per hectàrea, davant els 88,9
habitants per hectàrea edificable (densitat urbana).
L'heterogeneïtat és una constant en la densitat poblacional: va des de les 523,50 persones per
hectàrea 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 influïdes per l'extensió major o menor de terreny rural.
Per aquest motiu, la densitat urbana resulta una variable de major utilitat a l'hora de comparar
barris. Així, a pesar que l'heterogeneïtat continua sent una constant es redueix l'excessiu
protagonisme de l'extensió rural. Així, 13 barris tenen una densitat urbana major de 400
persones per hectàrea 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,
Marquès de la Fontsanta, Plaça de Toros, Son Oliva, Soledat Nord, Can Capes, Santa Catalina
i Jaume III tenen entre 400 i 500 persones empadronades per hectàrea edificable. D'altra
banda, en 12 barris la densitat urbana no supera les 30 persones per hectàrea edificable.
Aeroport, Son Vida, Zona Portuària, Son Malferit, Son Espanyol i Son Anglada tenen una
densitat urbana inferior a 10.
05. Evolució recent: 2004-2012
Les properes dades de població pertanyen a l'explotació del Padró municipal de l'Ajuntament
de Palma. Segons aquest, l'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 llavors, no obstant això, canvia la tendència i el 2011 es registra un descens
poblacional de l'1,1%, que es consolida en 2012 (-0,2%). La forta afluència de persones
estrangeres i en menor mesura els naixements expliquen el creixement dels primers anys del
període, ja que en aquest la població nascuda a Espanya ha disminuït en gairebé 4.000
persones (un 1,2%) mentre que la nascuda a l'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 disminuït un 11,1%, i la nascuda en altres
comunitats autònomes, un 9,5%, però els nascuts a Palma han augmentat un 5,6%.
El decreixement dels últims anys és provocat tant per la disminució del saldo migratori com per
la baixa taxa de natalitat que s'observa des de fa dècades.
06. Evolució por barris: 2004-2012
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L'evolució general del municipi de Palma no ha estat homogènia en tots els barris de Palma,
sinó que hi ha diferències 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 Pil•larí, 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 immobiliàries que han modificat -o fins i tot transformat- la fisonomia dels barris.
D'altra banda, en un total de 19 barris ha disminuït la població. Les majors pèrdues
poblacionals s'han registrat a Son Anglada (-30,9%), Zona Portuària (-16,2%), Aeroport (14,6%), Son Riera (-11,0%), la Calatrava (-10,2%) i Son Ximelis (-7,7%). Aquests casos
constitueixen excepcions a la dinàmica general dels 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 llocs (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 l'arribada de persones estrangeres.
Els altres 13 barris en els quals ha disminuït la població fins a un màxim d'un 5% responen a
tipologies diverses: es troben tant barris amb població acomodada (Jaume III o Amanecer) com
uns altres amb un pes important d'habitatges protegits (Nou Llevant o Mare de Déu de Lluc),
entre altres situacions.
07. Estimació de l’indicador de pressió humana de Palma
Entre els mesos d'abril i octubre la població palmesana s'incrementa de forma diària en un
mínim de 22.000 persones, l'equivalent al 5% de la població resident. Els màxims es registren
entre juny i setembre, amb un màxim mitjà de 39.697 persones diàries en el mes d'agost, el
10% de la població resident.
En la taula i el gràfic següents es poden consultar les dades mes a mes.
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08. Incidència de la discapacitat i la dependència
A l'hora d'elaborar un pla d'ordenació urbana resulta interessant tenir en compte els fenòmens
de la discapacitat i la dependència, i més vista la tendència cap a l'envelliment de la població i
l'alta correlació existent entre discapacitat, dependència 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.
09. 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 lleugerament més jove que altres municipis.
Palma és una important destinació turística de caràcter estacional, la xifra de persones que
habiten el territori és molt variable al llarg de l'any. Segons l'indicador de pressió humana per
Illes 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 demogràfica, ha suposat un increment total de més
de 70.000 persones en deu anys, una xifra equivalent al creixement registrat durant la dècada
de 1970. El creixement natural, alt durant aquells anys de gran creixement turístic, no ha causat
ni una petita part d'aquest creixement.
Descartat el creixement natural, queda clar que la forta immigració dels últims anys ha estat la
causant de l'increment poblacional. Sense entrar en els detalls, aquest fenomen s'ha
retroalimentat amb el creixement econòmic.
Segurament, de tots els canvis ocorreguts en l'última dècada l'arribada de persones nascudes a
l'estranger ha estat el més notable. Si ben Palma era una ciutat habituada a la presència
d'estrangers (principalment turistes però també residents), durant l'última dècada s'ha
incrementat notablement el volum i diversificat la procedència. Concretament, entre 2004 i 2012
l'augment ha estat del 73,2%, mentre que la població nascuda a Espanya ha disminuït en un
1,2%. És a dir, si no hagués estat per l'arribada de persones estrangeres s'hauria produït una
pèrdua poblacional.
Com a resultat, a més dels importants canvis socials i culturals que aquesta nova realitat ha
portat al municipi –aparició de nous llocs de culte, incorporació de noves festes al calendari,
diversitat a les aules i un llarg etcètera-, els barris de Palma han crescut segons tres models:
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 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 tònica
general que deuen la seva disminució a causes particulars, entre les quals s’explica una
forta presència d’habitatges de protecció oficial.
 Barris amb una àmplia 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, però 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
l’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
l’Àrea de Benestar Social, Immigració i Participació Ciutadana.
Pel que fa a l'evolució demogràfica futura, resulta difícil de preveure a curt i mig termini,
especialment en un territori on, si bé hi ha hagut un creixement natural positiu, la major part del
creixement s'explica per l'arribada d'estrangers. A principis de la dècada de 1990, en el marc de
la Revisió del PGOU, la lectura de les dades demogràfiques 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 lleugera pèrdua poblacional. En aquesta nova ocasió les dades ens porten a un
lloc similar, si bé amb molta precaució perquè l'evolució dels moviments migratoris està en
mans del context econòmic.
El que sí queda clar, tenint en compte les projeccions de població per al conjunt de l'Estat, és
que descendiran el volum i la proporció de persones en edat laboral, en favor de la població de
65 anys o més. Solament un fort input d'immigració laboral podria ralentir aquesta tendència,
però no detenir-la. Consegüentment, i donada l'alta correlació entre la discapacitat, la
dependència i l'edat, s'espera que a poc a poc s'incrementi la quantitat de persones amb
problemes de mobilitat i/o autonomia.

Secció 02. El medi econòmic.
01. El sector primari, l’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, però també és un factor desencadenant de forts
desequilibris territorials i intersectorials quant a la distribució de la mà d'obra, absorció de
capital d'altres sectors, inductor d'una extremada estacionalitat en l'activitat econòmica i
consumidor de recursos naturals es refereix.
La falta d'equilibri entre els diferents sectors econòmics, fonamentalment entre el sector
secundari i el sector serveis i el desenvolupament extrem d'aquest últim sector, fan que
l'economia palmesana sigui una economia molt vulnerable als canvis de conjuntura
internacional, més si cal en un procés de globalització i amb l'emergència de mercats turístics
directes competidors de les Illes.
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Les dades del repartiment de riquesa produït per sectors a Balears queden reflectits en la
següent gràfica:
Agricultura,
ganadería
y
Industria y
pesca
construcción
2%
18%

Servicios
80%
Gràfica 01: Distribució del PIB segons sectors econòmic
Font: Ajuntament de Palma

L'agricultura a les zones rurals de Palma es troba a àrees confrontades amb altres municipis.
Així podem destacar els districtes Nord (Sa Indioteria o Son Espanyol entre uns altres) i Llevant
(Son Ferriol o Sa Casa Blanca entre altres), en els quals l'agricultura es basa principalment en
el cultiu d'oliveres, garrovers i ametllers.
Segons el cens de l'INE de 2009, les explotacions agràries (395) ocupaven 6.171 ha, el 64% en
propietat, el 23% en arrendament i un 13% en altres règims de tinença.
Des de 1999 el número d'explotacions s'ha reduït gairebé a la meitat, no sent així la superfície
en hectàrees destinades a aquest sector que s'han vist reduïdes en un escàs 3%.
El número d'hectàrees s'ha reduït des de 1999 a excepció de les hectàrees en parceria i altres
règims de tinença que han vist triplicat la seva superfície, si bé és que aquest grup solament
representen el 13% de les hectàrees totals.
En el municipi de la zona de Palma es concentren dues zones ben diferenciades, una de
Raiguer, amb predomini de cultius de secà 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 secà es troba a l'oest de la ciutat i les de regadiu a l'est (les zones més planes i
fèrtils del municipi).
Podem observar que l'ús majoritari de les terres en el municipi de Palma són terres de secà on
el rendiment de les terres és menor. D'altra banda es desprèn que l'activitat agrícola del
municipi es redueix al cultiu de llenyosos a l'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 palmesà 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 agràries se situen entre 2 i 30 ha (309 explotacions de 395), essent les
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explotacions majoritàries les compreses entre 2 i 3 hectàrees, si bé és veritat que gairebé una
tercera part està compresa entre les 20 i 30 hectàrees, explotacions aquestes de considerable
dimensions.
DIMENSIÓ
De 0,0 a menys de 0,2 Ha
De 0,2 a menys de 0,5 Ha
De 1 a menys de 2 Ha
De 2 a menys de 3 Ha
De 3 a menys de 4 Ha
De 4 a menys de 5 Ha
De 5 a menys de 10 Ha
De 10 a menys de 20 Ha
De 20 a menys de 30 Ha
De 30 a menys de 50 Ha
De 50 a menys de 70 Ha
De 70 a menys de 100 Ha
De 100 a menys de 150 Ha
De 150 a menys de 200 Ha
De 200 a menys de 300 Ha
De 500 a menys de 1000 Ha

EXPLOTACIONS
4
8
6
85
53
33
28
58
52
16
21
7
2
3
2
1

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

La ramaderia és la principal font d'ingressos de les explotacions quedant l'agricultura
subordinada a aquell, on les explotacions de secà es dediquen al bestiar oví i les de regadiu al
boví.
Explotaciones
Bovinos

80

Ovinos
60

Caprinos
Equinos (caballos,
mulas y asnos)

40

Porcinos
Aves

20
Conejas madres (sólo
hembras reproductoras)
Colmenas
0
Gràfica 08: Classificació de les explotacions ramaderes
Font: Cens Agrari 2009
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Per tant com es pot apreciar les explotacions dominants són les d'aus i ovins.
A continuació ens interessa conèixer l'evolució d'aquestes explotacions al llarg del temps.
Podem extreure com a conclusió que s'ha anat abandonant el sector boví al llarg dels anys, en
benefici del sector porcí i oví principalment. Pel que fa al sector aviari cal destacar gairebé la
seva desaparició en l'última dècada, mantenint-se la resta de sectors estable.
La pesca és l'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 l’illa de Mallorca i l’11% del
total de les Balears, sent el municipi amb més embarcacions de l’arxipèlag (a excepció de Maó,
que té 45).
Conclusió
La situació del món rural a Palma i en general de les Illes Balears, és similar al de les regions
europees desenvolupades i es caracteritza per:
a. Decadència i/o disminució de la població activa agrària, que apareix lligada a un declivi de la
professió de pagès.
b. Un progressiu augment de l'índex d'envelliment de la mà d'obra agrària que no és substituïda
per la falta d'aportacions de persones joves.
c. Una regressió dels espais conreats i els dedicats a la ramaderia.
d. Una apropiació sistemàtica del sòl rural per a activitats de funció urbana (espais residencials,
d'oci i/o recreació).
i. Una progressiva descapitalització de l'agricultura i ramaderia que marginen un considerable
número d'explotacions no competitives.
02. El sector secundari, la indústria i la construcció
Igual que l'agricultura, la indústria ocupa un segon pla en l'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 PIB balear
(segons les fonts consultades).

ACTIVITAT INDUSTRIAL
Energia i aigua
Extracció de minerals, energia i derivats;
indústria química
Indústria de transformació de metalls
Indústria manufacturera
Construcció
Total

2006 2007 2008 2009
2.249 2.221 2.230 1.982
27
40
43
28
110

90

90

79

844
1.268
4.773
7.022

844
1.247
4.992
7.213

844
1.253
4.992
7.222

749
1.126
4.992
6.974

Taula 11: Número d’empreses per sectors industrials
Font: Ajuntament de Palma

Com es pot apreciar el número d'empreses comença 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 sèrie de 2012 es podria apreciar una clara baixada de les
empreses de la construcció.
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La indústria es concentra als polígons industrials d’ASIMA (Associació d'Industrials de
Mallorca): Son Castelló i Can Valero, creats l'any 1967. Inicialment les primeres empreses a
instal·lar-se en ells eren purament industrials, però amb el boom del turisme l'economia es va
transformar, passant a ser una economia sustentada en el sector serveis. El polígon 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 importància d'aquesta associació, les seves empreses representen el
20% del total d'empreses del municipi, així com la seva influència en el PIB 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
elèctrica 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 llocs 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 econòmic.
Des de 2008, aquest sector, que ha estat creador d'ocupació durant diversos anys, està sofrint
una enorme crisi, a causa de la parada originat per les dificultats de finançament 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 l’Illa de Mallorca.
03. El Sector turístic i el Consorci de la Platja de Palma
En ser el turisme la principal font econòmica del municipi s'ha tractat com a apartat
independent, si bé és cert que de forma genèrica s'engloba dins de l'apartat del sector serveis.
La ciutat de Palma és una de les principals destinacions turístiques de la Mediterrània. Es
tracta d'una destinació turística madura, amb un tipus de turisme massiu, marcadament
estacional i molt centrat en l'oferta de sol i platja.
En els últims anys, fruit de la conjuntura internacional i d'una possible pèrdua de competitivitat
enfront d'altres destinacions, Palma ha estat una destinació turística en la qual s'estan notant
els primers símptomes d'estancament. Això queda confirmat analitzant les sèries històriques
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 aèria. S'aporten les dades totals de l’illa de Mallorca,
ja que pel municipi de Palma no existeix la possibilitat d'obtenir dades desagregades, tenint en
compte, a més, que gairebé tota l'entrada de turistes es realitza a través del port i l'aeroport
situat al municipi de Palma, encara que la seva gestió no correspon a l'Ajuntament.
De les dades podem extreure una sèrie de conclusions. La primera i més evident, que el
mètode predominant d'entrada de turistes és per via àrea, ja que l'entrada per via marítima en
el millor dels casos (any 2008) escassament representa el 2,5%. També podem observar que
la penetració per via marítima de turistes és bàsicament de caràcter nacional.
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Una vegada coneguda el sistema d'entrada dels turistes es fa necessari analitzar quin tipus de
turista ens visita. Un primer punt important és la seva classificació segons l'edat. L'edat
majoritària està 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 l'establiment turístic que predomina és l'hotel amb un total de 31.740 places, seguit
d'hotel apartament amb un total de 4.407 places, i en tercer lloc 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 residència
amb un total de 1.835 places, seguit d'hostal residència amb un total de 1.203 places i hostals,
amb 708 places.
En l'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, però cap d'ells pertany al municipi de Palma de
Mallorca. Succeeix el mateix amb els càmpings, que només existeix un a Muro.
El total d'establiments turístics a Mallorca és de 1.592. Per tant un 14.38% d'aquests
establiments estan situats al municipi de Palma de Mallorca.
Ocupació hotelera a Palma. Tal com es pot veure al gràfic següent, l'any 2009 durant els
mesos d'estiu l'ocupació hotelera va arribar fins al 95% mentre que als mesos d'hivern va
baixar fins al 15-20%.

Gràfica 09: Ocupació hotelera
Font: Ajuntament de Palma
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Si tenim en compta l'origen del turista, la taxa d'ocupació hotelera mensual, els resultats, amb
variacions segons l'època, mantenen espanyols i alemanys com a clients fonamentals dels
hotels de la zona de Palma.
A la zona de Ponent, predomina el turisme d'origen britànic en temporada estival, cap a principi
i final de la temporada turística el turisme alemany iguala al britànic i la temporada hivernal és
el turisme espanyol el fonamental, mantenint molta importància el britànic.
En analitzar el principal motiu del viatge, els turistes poden escollir la nostra comunitat per les
següents variables: en termes generals, el 92,1% dels turistes que ens visiten ho fan per oci i
vacances, li segueixen uns altres, encara que aquests són de menor importància: treball i
negoci suposa el 4,2%, estudis suposa el 0,3%, salut i família suposa el 2,3% i altres motius
suposa l'1,3%
Conclusió
Per tant ara estam en condicions d'afirmar que el turista típic de Palma és d'origen espanyol,
britànic i alemany, que pernocta en hotels i que la seva estada és de 10 dies i el seu motiu
principal de vacances és l'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 l'esforç de millora i adaptació dels serveis, en un intent
de promoure la Platja de Palma com a destinació 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 Mediterrània.
Al declivi econòmic li hem d'afegir el declivi urbanístic provocat per una important
sobreexplotació dels recursos, la manca d'espais lliures i d'aparcaments, un model de mobilitat
inadequat i l'existència d'unes infraestructures velles i en mal funcionament. L'oferta comercial
segueix un procés paral·lel però aguditzat per l'excés de locals de negoci a la zona i per la
deterioració de les seves instal·lacions
Per recuperar la competitivitat de la Platja de Palma s'han d'implementar estratègies d'àmbit
local que han d'orientar el canvi del model actual de producció i consum de sòl, energia,
edificació, els patrons de mobilitat i transport urbà, i la reducció de la càrrega ambiental i
climàtica, local i global,
El Consorci Urbanístic de la Platja de Palma és l'encarregat de gestionar la col·laboració
econòmica, tècnica i administrativa de les cinc administracions que ho integren -Govern
d'Espanya, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Consell Insular de Mallorca, Ajuntament
de Palma i Ajuntament de Llucmajor- amb l'objectiu de portar a terme el conjunt d'actuacions
necessàries que s'ajustin a un model de desenvolupament sostenible, que suposi la consecució
d'un sistema urbà d'elevada eficiència pel que fa als cicles dels materials, l'aigua i l'energia.
04. El sector serveis i la restauració
Palma constitueix el major centre a nivell de serveis de l’illa. És un municipi turístic el que
repercuteix en una elevada presència d'empreses relacionades amb el sector de la restauració,
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En el municipi de Palma es comptabilitzaven en el 2007 un total de 3.307 llicències de bars i
restaurants.
05. El sector comercial i l’activitat econòmica
En el sector serveis de Palma ocupa un lloc 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 l'entrada i sortida de productes elaborats o venuts a la ciutat i la seva àrea d'influència es
compta amb el port i l'aeroport de Son Sant Joan, que canalitzen el flux del comerç exterior,
amb una àmplia zona logística per facilitar el tràfic de mercaderies. La via marítima és la
principal via d'unió mercantil entre les illes i la resta d'Espanya.
En el terme municipal hi ha una sèrie de polígons industrials on les naus estan ocupades
bàsicament per magatzems de distribució local o regional. A la ciutat i la seva àrea
metropolitana hi ha diversos centres comercials. En l'entramat urbà dels seus barris hi ha
almenys un mercat municipal de proveïment de productes peribles, també hi ha diversos
supermercats de tipus mitjà, i petits comerços, com ultramarins i tendes de queviures.
Comercio Minorista
6.000
5.000
2006

4.000

2007

3.000

2008

2.000

2009

1.000

Centros
comerciales

Otro
comercio mixto

Ambulante y
mercados

Almacenes
populares

Hipermercados

Grandes
almacenes

C..mixto y otros

Resto no
alimentación

Hogar

Vestido y
calzado

No alimentación

Supermercados

Comercio
tradicional

0
Alimentación

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

tant per cobrir la demanda de la població existent, com dels turistes que venen en època
estival.

Gràfica 10: Activitats minoristes per sectors
Font: Ajuntament de Palma

Com es pot apreciar hi ha un petit descens de l'activitat del 2009 respecte als anys 2008 i 2007,
tornant-se a recuperar les xifres de 2006.
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Comercio Mayoristas

Gràfica 11: Activitats majoristes per sectors
Font: Ajuntament de Palma

El comerç majorista va disminuint a partir del 2008 a causa de la conjuntura econòmica,
tornant-se a nivells del 2006, no obstant això es manté més estable que el detallista.
En l'activitat econòmica una primera variable és la quota de mercat que expressa la capacitat
de consum comparativa referida a l'1 de gener, que resulta de la mitjana de 6 variables:
població, número de telèfons, automòbils, camions, oficines bancàries i activitats comercials
minoristes. Aquests índexs expressen la 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 municipis amb un major número d'habitants tenen major participació en la quota de
mercat.
Una segona variable és l'índex d'activitat econòmica, que és un índex comparatiu del conjunt
de l'activitat econòmica. Obtingut a partir de l'impost d'activitats econòmiques i professionals
(IAE), el seu valor indica la participació de l'activitat econòmica en tant per 100.000 d'un territori
(el municipi de Palma de Mallorca en aquest cas) sobre una base nacional de 100.000 unitats.
Està, 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 econòmiques
empresarials i professionals.
L'índex de quota de mercat s'ha anat reduint des de 1997 fins al 2007, on s'ha iniciat una lleu
recuperació, cosa que no ha ocorregut en el global de les Illes Balears.
Tant a nivell balear com del propi municipi de Palma de Mallorca, l'índex d'activitat econòmica
ha anat creixent durant els anys 2006 i 2007, tornant a nivells inferiors de 2005 l'any 2008. Per
sectors cal destacar que l'únic que ha experimentat un augment és el sector de bars i
restaurants.
06. El sector residencial. Estudi de l’habitatge
L'anàlisi comprèn el període entre 31/12/2001 i 31/12/2010. En ell es plantegen una sèrie
d'estimacions i càlculs a l'efecte d'arribar a una possible conclusió relativa a l'estat del parc
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d'habitatges, la seva evolució en aquest període, el coneixement de la seva composició, la
determinació de l'habitatge principal i no principal i la concentració de la primera residència.
Les dades recercades s'han referenciat d'acord amb la divisió territorial corresponent a les 88
zones estadístiques 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'Àrea d'Urbanisme i
Habitatge de l'Ajuntament de Palma el gener de 2011 amb la finalitat bàsica, entre altres
aspectes, de conèixer el parc d'habitatges existents en el municipi de Palma, per poder
determinar l'oferta de l'habitatge considerat no principal (segones residències i habitatges buits)
per a cada zona estadística a data 31/12/2010.

Estimació del número d'habitatges a 2011 i la seva evolució 2001-2011
Es pren com a base d'informació el Cens de població i habitatge del 2001.
Habitatges totals a data 31/12/2001 segons Cens de l'INE 2001 = 157.446 habitatges.
Per considerar el total d'habitatges, es parteix de les dades ja definides al Cens 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 l'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 Cens de 2001 ja constaven 157.446 habitatges es pot dir que la
xifra total arribaria a:
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Habitatges Cens de l'INE 2001 + cadastre (01/01/2002-31/12/2010) = 179.498 habitatges.
Els increments d'habitatges en aquest interval de temps (urbans, rústics i parcel·lacions) és de
22.052 habitatges que representa un 14% sobre el total.
Habitatge principal i habitatge no principal a data 2011.
L'estimació de l'habitatge no principal requereix la presa en consideració d'una sèrie de
paràmetres i es basa en la següent relació:
Ocupació mitjana dels habitatges = Número habitants/Número habitatges principals
 Quant a l'ocupació mitjana:
L'ocupació mitjana dels habitatges és la mitjana del número de persones que ocupen cada
habitatge principal. A l'efecte d'aquest estudi, l'indicador de l'ocupació mitjana de referència per
al municipi de Palma que s'ha considerat és l'indicador del IBESTAT de 2,67
habitants/habitatge.
 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 residències
col·lectives per detectar els que efectivament viuen en habitatges principals. Fet l'anàlisi de les
residències col·lectives més significatives, es determina la quantitat de 1.118 persones.
Per tant, 405.318 habitants -1.118 en residències col·lectives = 404.200 habitants vinculats a
habitatges principals
 Càlcul del número total d'habitatges principals i 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 residència) el que representa el 15,66%.
(A data 31/12/2001, segons el Cens d'Habitatges de l'INE 2001 el total d'habitatges era de
157.446, dels 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 tendència 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 l'ocupació d'habitatges, d'una banda la
disminució de l'ocupació mitjana i per una altra el descens de la població.
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Distribució territorial dels habitatges principals i no principals
Estudiant la distribució d'habitatges principals i no principals per zones es pot veure que
aquesta és molt desigual.
Quant a la distribució general respecte al percentatge d'habitatges no principals sobre els
habitatges totals de cada zona, s'observa que els habitatges no principals predominen sobretot
a la façana marítima i a alguns barris de l'exterior de la via de cintura però adossats a ella.
En el cas dels habitatges no principals sobre el total dels habitatges principals del municipi, la
distribució és més heterogènia, però els percentatges més alts es donen prop de la costa, a
alguns barris de la part exterior de la via de cintura però 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 conèixer com ha canviat la proporció dels habitatges principals sobre els habitatges totals
es pot calcular l'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 l'increment del número d'habitatges.
Aquest augment és conseqüència sobretot de la reconversió de segones residències i pisos
buits en primeres residències que té lloc per increment de la demanda d'habitatge ocasionat
per l'augment de la població, sobretot estrangera, fins a 2009 i per la baixada de l'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 l'ocupació d'habitatges
disponibles a un preu assequible a algunes zones de llevant de l'interior de la via de cintura.
S'ha de destacar l'aparició de noves àrees amb un índex de principalitat baix situades més enllà
de la via de cintura afectades pel gran boom de la construcció sofert en l'última dècada i amb
dificultats per vendre aquests habitatges.
Demanda real d'habitatges protegits
La Conselleria d'Habitatge i Obres públiques, va elaborar una enquesta, el març de 2009, amb
la finalitat de conèixer 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, l'accés als
quals es faria mitjançant preus fixats i amb quotes mensuals màximes de 600 € en el cas de
constitució d'hipoteca i 300 € en el cas de lloguer. L'elecció de la formula de lloguer aniria
vinculada a més a una possible opció de compra.
La mostra total efectiva, seguint un qüestionari prèviament definit i mitjançant entrevista
personal o telefònica, va ser de 400 persones al terme municipal de Palma, segons quotes
creuades d'edat i sexe. Això, d'acord amb els criteris estadístics volguts, amb un índex de
confiança del 95,5%, donava un marge màxim d'error del ±3,5% pel conjunt de la mostra i del
±5% per al municipi.
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 Possibilitat d'accés a un habitatge de promoció pública.
La possibiliteu d'accedir a un habitatge de protecció pública és gairebé sempre ben acceptada,
sigui el que sigui el nivell de renda, la situació laboral, l'edat o el règim actual d'habitatge que
tenen els entrevistats.
 Opció de compra i opció de lloguer
Les dues opcions de compra amb hipoteca de 600 € mensuals o de lloguer amb opció de
compra per 300 €, obtenen percentatges d'acceptació molt semblants, amb una lleugera
preponderància de l'opció del lloguer.
07. Els mitjans de finançament municipal. Evolució del pressupost municipal
d’ingressos.
Els mitjans de finançament municipal sobre el pressupost propi el constitueixen els impostos
directes sobre el capital i les activitats econòmiques i els impostos indirectes, així com les
taxes, entre les quals s'inclouen les de llicències, ocupació de via pública, contribucions
especials, entre d’altres. Els ingressos patrimonials deguts a interessos de comptes així com
l'alienació d'inversions reals formen part també dels mitjans de finançament de l'ajuntament.
D'acord amb les dades obtingudes de la Regidoria d'Hisenda, s'ha obtingut l'evolució dels
pressupostos propis de l'ajuntament dels últims anys i l'evolució del qual s'expressa en el
següent gràfic.
Evolución presupuesto Ingresos
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Les conclusions generals dels resultats de les enquestes van ser:

317,1

300
250

221,71

216,5

197,67

203,8

262,5

216,9
95,3

100
50

323,1

293,8

228,6
246,1

200
150

274,2

256,2

24,04

12,7

11,7

23,3

13,1

11,7

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Años
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL INGRESOS

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 151 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

Capítol 05. Estudi complementari de mobilitat sostenible.
Els objectius prioritaris d'aquest estudi de mobilitat són determinar quines mesures haurà
d'adoptar el Pla general d'ordenació urbana per satisfer les demandes d'espai que es
desprenguin de l'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
ferroviària, 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 Illes Balears i les seves reserves de viaris i
espai proposades.
Tot això 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 esforç comú que permetrà fomentar
la recerca de solucions innovadores i ambicioses en matèria de transport urbà amb vista a unes
ciutats menys contaminants i en les quals la circulació sigui més fluïda”
Secció 01. Grau de compliment del Pla general del 98
En el Pla general d'ordenació urbana de 1998, ja es marcaven una sèrie de mesures que es
desprenien dels plans de mobilitat municipals, pla director de carreteres i planificació
ferroviària. S'analitza en aquest document de situació actual el seu grau de compliment.
Quant a les propostes de vials per al transport privat, s'intenta quantificar el grau de compliment
utilitzant diversos paràmetres, amb el que s'obté un compliment del 50% aproximadament.

Paràmetre
cost econòmic (milions €)
número trams
longitud (Km)

Total
48,46
101
74,09

Realitzat
29,44
50
38,86

No
realitzat
19,02
51,00
35,23

%
compliment
60,75%
49,50%
52,45%

L'anàlisi de compliment de les propostes d'infraestructures viàries reflecteix que s'han dut a
terme amb èxit la majoria d'elles, excepte la unificació de les dues línies ferroviàries al seu pas
pel nucli urbà.
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 l’aparcament als residents.
 Millorar la accessibilitat al centre i a l’eixample, zona en la que se concentra la majoria del
comerç detallista.
 Reducció de la intensitat de circulació, disminuint la circulació en recerca d’aparcament.
Amb aquestes premisses es va realitzar un pla d'aparcaments que va ser tingut en compte en
la revisió del PGOU en 1998.
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D'aquest pla van sorgir una sèrie 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 dels 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 artèries de comunicació.

Secció 02. La planificació de mobilitat aplicada per les distintes administracions.
La planificació municipal cerca promoure el transport sostenible incentivant el transport públic
i els desplaçaments no motoritzats. Per a això s'han pres diverses mesures al llarg dels últims
anys.
S'està preparant un pla de mobilitat sostenible, seguint el projecte civitas, segons les premisses
del pla d'acció de mobilitat europeu, que es tindrà present en el moment que s'aprovi, en
propers estats de la tramitació del pla.
La planificació del Govern de les Illes Balears, mitjançant el Pla director sectorial de
transports de les Illes 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 illes amb la finalitat de facilitar i incentivar el seu ús, unificant,
principalment, la xarxa de transport públic per carretera i proposant completar la xarxa
ferroviària mitjançant la seva extensió i la creació d'un sistema tramviari a Palma.
Els seus objectius cerquen assegurar el dret a la mobilitat de tota la població, sobretot a les
persones de mobilitat reduïda 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 capital.
S'hauran de recollir les obres previstes en el Pla director sectorial de carreteres de 2009 en la
revisió del PGOU.
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La planificació europea. La Iniciativa CIVITAS ("Ciutat-Vitalitat-Sostenibilitat", o "un transport
més net i millor a les ciutats") va ser llançada 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 CIVITAS és aconseguir un canvi significatiu en la distribució modal cap
al transport sostenible, objectiu aconseguit mitjançant el foment tant de la tecnologia
innovadora.
La ciutat de Palma de Mallorca, s'ha unit l'any 2012 a aquesta iniciativa i està preparant en
aquest moment un pla de mobilitat sostenible.

Secció 03. Propostes i necessitats dels plans de mobilitat.
01. Propostes i necessitats del pla de mobilitat de Palma
Tenint en compte que l'espai destinat a infraestructura és gairebé impossible d'ampliar-se en el
sòl urbà consolidat, l'objectiu serà per tant, reduir en la mesura del possible el tràfic urbà
mitjançant el transvasament modal de vehicle privat a transport públic o no motoritzat, buscant
un sistema sostenible de mobilitat.

PUSH

• Origen: Aparcaments de
residents
• Itinerari: Aparcaments de
dissuasió
• Destinació: Ampliació de
l’ORA (15.000 vehicles a
l’Eixample interior)

OBJECTIU 2020

• Destinació: polítiques de
restricció de trànsit i
aparcament i de coordinació
tarifaria i funcional.

Transvasament modal
de 56.000 veh./dia

PULL

•
•
•
•

Bicicleta Pública
Eixos Cívics/carrils bici
Ampliació Xarxa Autobusos
Tramvia

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 sèrie d'actuacions puntuals encaminades a la millora de la xarxa existent,
destinada a la circulació interior de la ciutat, buscant millorar punts conflictius d'aquesta xarxa
interior.
L'aposta de la millora de la mobilitat consisteix en la potenciació d'usos de transports
alternatius, encara que cercam solucionar problemes puntuals de retencions localitzades en els
centres d'atracció de tràfic, com hospitals, sistemes generals, col·legis.
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Aparcament
Com es detalla en el següent quadre, se segueixen les premisses de la mobilitat
sostenible millorant la ciutat per al vianant.
 Per això, 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, mitjançant la promoció
d’aparcaments dissuasoris.
 S’encareix l’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 millora 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:

Tramvia
Es contempla en aquest Pla la proposta tramviària plantejada pel Govern, per a la millora i
sostenibilitat del transport públic a la capital, que unit a la millora supramunicipal, reduiria l'ús
del vehicle privat.
La primera línia tramviària partia del centre de la ciutat, recorrent les avingudes, passava al
Molinar, Coll d’en Rebassa i Can Pastilla, finalitzant el seu recorregut en l'aeroport.
Aquesta línia promou el transport públic com a transport turístic, ja que enllaça l'aeroport amb
l'estació intermodal de la qual parteix la resta del transport públic intermunicipal.
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01. Reserves viàries 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 Autònoma de les Illes
Balears, aquestes propostes es veuran reflectides en el planejament urbanístic com a reserves
viàries.
02. Reserves necessàries pel planejament ferroviari
Un dels transports més sostenible i primordial per al transport públic és el transport ferroviari.
Per això, des del Pla director sectorial de transport del Govern de les Illes Balears es promou
l'ús del transport ferroviari mitjançant l'ampliació de la seva infraestructura.
Durant aquests últims anys s'ha ampliat la línia inicial de Palma a Inca, recuperant part dels
antics recorreguts ferroviaris i ampliant el seu recorregut fins a Sa Pobla i Manacor.
A causa de l'obligatorietat imposada pel reglament en matèria de suspensió de passos al
mateix nivell, està pendent la creació de dos passos a diferent nivell en el municipi de Palma, a
Can Foradí i Ca na Dolça.
S'estudia la creació de nous baixadors en el recorregut del ferrocarril en l'entorn urbà, per donar
servei a la demanda de població creixent.
S'hauran d'adequar les línies de protecció de la línia fèrria 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 mitjançant una primera línia que uniria Palma (estació
intermodal) amb l'aeroport.
Aquest projecte es desenvoluparia a partir d'aquesta primera línia de tramvia i es completaria
amb altres trams que circumval·lassin la capital i s'estenguessin fins al municipi de Calvià
(llletes).
La situació econòmica actual, unida a l'elevat pressupost de construcció d'aquesta nova
infraestructura tramviària, ha fet que s'aparqui el desenvolupament d'aquest projecte.
D'altra banda la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, referent a la seguretat
en la circulació i el Decret 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 línia fèrria de
Palma a Sóller, marcant el tram inicial de Palma a l'estació de Son Sardina com a tramvia.
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Això suposa la possibilitat d'integrar urbanísticament la línia fèrria del tren de Sóller, al seu pas
per la capital, podent realitzar encreuaments al mateix nivell i permetent replantejar les vies de
comunicació en els nous desenvolupaments urbans i el sòl urbà pel qual discorri la línia fèrria.

Secció 04. Conclusió. Descripció dels treballs a realitzar en matèria de mobilitat per la
Revisió del Pla general d’ordenació urbana.
01. Nous desenvolupaments urbans
El Pla general de Palma marcarà uns nous desenvolupaments urbans que generaran un trànsit
intern i haurà d'estudiar-se la manera adequada de la seva articulació amb la trama urbana
existent.
Les dimensions i paràmetres 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 PDSC, tant per a enllaços, com per
noves carreteres i la seva ampliació.
03. Vies de comunicació municipals
En primer lloc, 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.
D'altra banda, s'hauran de tenir en compte alguns projectes de millora viària, com per exemple
l’obra del bulevard, amb la qual es cerca calmar el tràfic del passeig marítim des de l'enllaç 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.
04. Aparcaments
Vista la deficiència estructural quant a aparcaments residencials privats detectada, s'hauran
d'estudiar les mesures a adoptar per esmenar-ho.
Unes possibles mesures serien:
 Permetre l'aparcament en les illetes tancades.
 Augmentar el número de places d'aparcament obligatòries de les noves edificacions.
D'altra banda, quant als aparcaments públics, s'hauran de tenir en compte els projectes
previstos per l’SMAP.
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APARCAMENTS EN ESTUDI
Gènova
150 places
Plaça de Toros
1000 places
Plaça Barcelona
400 places
Escola oficial de idiomes 450 places
Plaça del progrés
400 places
Font: SMAP. 2008

Cal tenir en compte que els aparcaments subterranis, en general, no requereixen requalificació
de sòl, mentre que els aparcaments en superfície si necessiten una reserva prèvia en el PGOU.
05. Vianants i ciclistes
Es cerca completar els recorreguts ciclistes. S'actualitzaran les previsions recollides en el
PGOU anterior i es pretén fomentar l'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 tindrà en compte qualsevol necessitat que es manifesti per part de l'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 àrees de protecció de la línies fèrries s'hauran d'adaptar a les distàncies marcades per la
nova legislació.
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Capítol 06. Estudi complementari del sòl vacant.
Secció 01. Introducció i metodologia.
Amb aquest estudi es pretén obtenir un coneixement precís de la capacitat del sòl 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 sòl vacant, en superfície, en
edificació i en número d'habitatges o places turístiques, segons la tipologia de sòl definida en el
Pla general, amb l'objectiu de quantificar l'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 sòl net per al cas
d'habitatge plurifamiliar, d'edificabilitat, és a dir en metres quadrats de superfície construïda o
bé en número d'habitatges o places turístiques.
Es determinarà també el Percentatge de sòl vacant respecte al total del mateix ús en el
municipi, sent la resta la Capacitat d'esgotament del sòl, establerta com la relació entre el sòl
consumit en metres quadrats de superfície de sòl 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 dels quals 42.672.633 m2, estan classificats com a
Sòl urbà, 7.266.458 m2 com a Sòl urbanitzable programat, 3.188.933 m2 com a Sòl urbanitzable
no programat i 208.487.848 m2 com a Sòl rústic.
En Sòl urbà 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
superficie
n_ viv
2.398.665,00
29.872,95

SUPERFICIES DEL SUELO URBANO TOTAL
Aislada
Plurifamiliar
Residencial
Unifamiliar

Continua

edif.
No edif.

Vol.Esp.
Aislada
Continua
SUB TOTAL RESIDENCIAL

Secundario
Terciario

5.376.538,00
2.799.321,00
1.652.935,00
3.828.364,00
1.573.365,00
17.629.188,00
2.291.065,00
847.951,00

162.815,79
0,00
20.277,85
4.688,00
12.164,00
245.778,59
0,00
0,00

El Sòl 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, dels quals 7.664
habitatges estan en Sòl urbanitzable programat i 5.711 en Sòl urbanitzable no programat.
La metodologia per al càlcul del sòl vacant tant en Sòl urbà com en Sòl urbanitzable es
fonamenta en la informació aportada per la base de dades de Sòl urbà de Cadastre 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 l'anàlisi del
còmput del Sòl vacant és la de Parcel·les i Construccions.
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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 Sòl urbà de Palma de Mallorca, un
geoprocés de diferència espacial entre la capa resultant del procés anterior i les capes de
sistemes, etc.

Secció 02. Sòl vacant d’ús residencial en Sòl urbà.
A l'àrea del Centre històric solament apareix com a sòl 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 BIC recentment i on apareixen com a sòl 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.
SUELO VACANTE EN ZONAS DE PROTECCION DEL PATRIMONIO
Zonas
sup_suelo sup_ techo
n_viv
Tipologia
Centro Historico
Es Jonquet
TOTALES

Res
Res

Plurif
Plurif

322,62
12.458,00
12.780,62

1,290,48
42.393,00
42.393,00

n_hab

15
472
487

45
1416
1461

En el sòl urbà directament ordenat:
SUELO VACANTE DE USO RESIDENCIAL EN SUELO URBANO ORDENADO
Tipologia
Zonas PGOU n_parc_ vac
superficie
edif_m2t
Continua
A,B,C,D
634
142.102,26
391.728,76
Aislado
E
103
145.439,92
158.765,72
Vol.Especifica
F,G,H
0
0
0
737 287542,1774 550494,4746
Subtotal plurifamiliar
Unifamiliar
Aislada
I
533
731.977,02
274.729,31
Adosada
J
217
81.086,44
52.311,17
Subtotal unifamiliar
750
813.063,46
327.040,47
TOTAL
1487 1.100.605,64
877.534,95
Zonas
Plurifamiliar

n_viv/plazas
4.610
2.004
0
6614
754
523
1.277
7.891

La superfície de sòl 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 Sòl urbà sense ordenar, el Pla general delimita àmbits de sòl 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 completament edificades on el Pla preveu
condicions urbanístiques per al cas d'una reforma integral i que es troben totalment edificades.
Les ARE/ 42-01 Establiments, ARE/45-01 Son Busquets, ARE/59-01 Son Ametller i ARE/78-01
Son Banya es computarien al 100% com a sòl vacant en considerar que, o bé no han estat
objecte de planejament de desenvolupament o bé es troba en fase inicial, i per tant els terrenys
no tenen qualificació urbanística.
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En total les superfícies i habitatges vacants en aquests sòls urbans pendents de
desenvolupament és el següent
Zonas

Denominacion
ARE/ 42-01 Establiments
ARE/45-01 Son Busquets
ARE/59-01 Son Ametler
ARE/78-01 Son Banya

CAPACIDAD DE LAS ARES EN SUELO URBANO
Uso
Tipologia
sup_suelo sup_ techo Indices
n_viv
n_hab
Residencial Unifamiliar
316.990,00
16 viv/ha
508
1524
Residencial Plurifamiliar
828
2484
110.865,00 83.131,80 1viv/90m2
Residencial Unifamiliar
45.813,00
17.693,00
148
444
Residencial Unifamiliar
41.482,00
10.370,00
86
258
515.150,00 111.194,80
1.570,00
4.710,00
TOTALES

La resta de les ARE previstes són les formades per les zones F0a del Pla, trobant-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 sòl vacant.
D'acord amb l'anterior el sòl vacant a les zones subjectes al desenvolupament d'un pla especial
i que no han sofert cap tramitació administrativa disposa d'una superfície de sòl vacant de
515.150 m2 amb una edificabilitat de 111.194 m2t i d'una capacitat de 1.570 habitatges.
L'ultim cas de Sòl urbà sense ordenar seria el corresponent a les Unitats d'execució UE/46-02 i
UE/45-01, corresponents a la nova ordenació dels terrenys militars de la caserna
d'automobilisme de Son Simonet i als de l'antiga presó, que en estar edificats no són detectats,
com ja s'ha comentat, en la base de dades cadastrals com a sòl vacant, així com les
corresponents a la modificació puntual del Pla de la Façana marítima i la Soledat.
D'acord amb la taula anterior el sòl vacant en les Unitats d'execució a desenvolupar disposa
d'una superfície de sòl vacant de 163.835,97 m2 amb una edificabilitat de 465.891,96 m2t i
d'una capacitat de 4.756 habitatges.
RESUMEN TOTAL VACANTE EN SUELO URBANO FUERA CENTRO HISTORICO
sup_ techo
n_viv
n_hab
sup_suelo
SUELO ORDENADO
1.100.605,64
877.534,95
7.891
23.673
SUELO NO ORDENADO
678.985,97
577.086,76
6.326
18.977
TOTAL
1.779.591,61 1.454.621,71
14.217
42.650

En resum el sòl vacant en Sòl urbà total per a ús residencial és el següent:
RESUMEN TOTAL VACANTE EN SUELO URBANO
sup_suelo
sup_ techo
n_viv
n_hab
CENTRO HISTORICO
12.780,62
42.393,00
487,00 1.461,00
FUERA DEL CENTRO HISTORICO
1.779.591,61 1.454.621,71 14.216,63 42.649,89
TOTAL
1.792.372,23 1.497.014,71
14.704
44.111

En el Sòl urbà inclòs el Centre històric i el Jonquet, existeix una superfície de sòl vacant de
1.792.372,23 m2 amb una capacitat per a 14.704 habitatges.
Comparada aquesta superfície de sòl vacant amb la superfície total de zones residencials del
Pla general en Sòl urbà i amb la capacitat potencial d'habitatges resulten els percentatges que
s'adjunten en la següent taula:
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PORCENTAJES TOTALES EN SUELO URBANO
sup_suelo
sup_ techo
n_viv
n_hab
245.779 737.337,00
SUPERFICIE TOTAL ZONAS RESIDENCIALES 17.629.188,00 22.927.815,63
SUPERFICIES TOTAL VACANTE
1.792.372,23
1.497.014,71
14.704
44.111
% SUELO VACANTE
10,17
6,53
5,98
5,98
% CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO
89,83
93,47
94,02
94,02

La capacitat del sòl vacant per a ús residencial en Sòl urbà 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 l'ús residencial en la totalitat del Sòl urbà és d'un 89,83%
quant a superfície i d'un 94,02 % quant a la capacitat en número d'habitatges.

Secció 03. Sòl vacant d’ús residencial en Sòl urbanitzable
El sòl vacant en el Sòl urbanitzable programat i no programat previst en el Pla general, amb ús
predominant residencial, realitzat el seu càlcul, és el següent:
En Sòl urbanitzable programat pel que fa al número d'habitatges és de 4.239, dels quals 2.997
són de tipologia plurifamiliar i 1.242 habitatges de tipologia unifamiliar, amb les superfícies de
sòl i edificació que es detallen en el quadre resum.
En Sòl urbanitzable no programat amb ús predominant residencial desenvolupat durant la
vigència del Pla general de 1998 és de 3.848 habitatges, dels quals 3.823 són de tipologia
plurifamiliar i 25 habitatges de tipologia unifamiliar, amb les superfícies de sòl i edificació que es
detallen en el quadre resum.
D'acord amb els dos apartats anteriors el número d'habitatges en Sòl urbanitzable del Pla
general de 1998 vacant és de 8.087, amb les superfícies que s'assenyalen en el quadre
següent.
Plurifamiliar
Unifamiliar
edif_m2t
N_viv
sup_m2
techo_m2t
N_viv
RESUMEN SUP y SUNP RESIDENCIAL sup_m2
Sup total zonas
13.375 1.455.471,00 1.003.869,26
11.336 1.806.225,00 1.246.378,00
2.039
Suelo vacante
8.087
985.424,65
525.556,14
6.820 1.523.968,34
370.868,68
1.267
Ejecutado
5.288
470.046,35
478.313,12
4.516
282.256,66
875.509,32
772
% Vacante
60,46
67,70
52,35
60,16
84,37
29,76
62,14

No obstant l'anterior, cal tenir en compte, en principi que el calculo en sòl no ordenat es realitza
sobre sòl brut en el qual no s'han descomptat les cessions obligatòries 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.

Secció 04. Resum de sòl vacant d’ús residencial en Sòl urbà i urbanitzable
La capacitat del sòl 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
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La capacitat d'esgotament de l'ús residencial en la totalitat del Sòl urbà i urbanitzable és
d'un 79,44% quant a superfície i d'un 91,21% quant a la capacitat en número d'habitatges.

Secció 05. Sòl vacant d’ús industrial-serveis en Sòl urbà
El Pla general defineix en Sòl urbà dues zones d'ús principal industrial: zones L i M, situades
majoritàriament en polígons industrials, i la zona S.
El Sòl urbà destinat a ús industrial en el planejament vigent exclòs les superfícies
corresponents a l'ús turístic, és, d'acord, amb la documentació del PGOU, la següent:
SUELO TOTAL DE USO INDUSTRIAL-SERVICIOS EN SUELO URBANO
Zonas PGOU
superficie
edif_m2t
Secundario
L,M
2.291.065,00
2.163.408,00
Terc. ( no Tur)
TOTAL

S

377.790,12
2.668.855,12

1.763.892,63
3.927.300,63

PORCENTAJE VACANTE USO INDUSTRIAL-SER. EN SUELO URBANO
superficie
edif_m2t
TOTAL VACANTE
227.997,21
246.803,16
TOTAL ZONAS
2.668.855,12
3.927.300,63
% SUELO VACANTE
8,54
6,28
CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO
91,46
93,72

Sobre la base de les dades anteriors la capacitat del sòl vacant destinat a usos industrials i
serveis en Sòl urbà del Pla és d'un 8,54%, i d'un 6,28% d'edificabilitat.
La capacitat d'esgotament del sòl per a aquests usos en Sòl urbà és d'un 91,46%.

Secció 06. Sòl vacant per a ús predominant industrial-serveis en Sòl urbanizable
D'acord amb la taula la superfície total de sòl vacant per a ús secundari en els sectors de Sòl
urbanitzable és de 981.105,28 m2, la qual cosa suposa un 56,97% del sòl vacant destinat a
aquest ús.

Secció 07. Sòl vacant de l’ús turístic en Sòl urbà
En el vigent Pla general, l'ús detallat turístic forma part de l'ús global terciari. Aquest ús detallat
en Sòl urbà es considera ús principal a les zones T, sent incompatible amb l'ús residencial
durant la vigència del POOT. Per al càlcul de places vacants d'ús turístic s'utilitzarà només el
sòl 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
plaça/60 m2 de parcel·la.
Com a resultat dels càlculs anteriors, el percentatge de sòl vacant per a l'ús turístic qualificat
amb l'ordenança T és d'un 11,18% del total de zones ordenades amb aquesta ordenança. Això
suposa que la seva capacitat d'esgotament és del 88,82%.
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PORCENTAJE VACANTE USO INDUSTRIAL-SER. EN SUELO URBANO
superficie
edif_m2t
n_viv/plazas
52.571,57
52.571,57
876
TOTAL VACANTE
470.160,88
399.515,37
7.836
TOTAL ZONAS
11,18
13,16
11,18
% SUELO VACANTE
88,82
86,84
88,82
CAPACIDAD DE AGOTAMIENTO

Secció 08. Sòl vacant de l’ús turístic en Sòl urbanitzable
Els sectors de Sòl urbanitzable per a ús turístic són els delimitats a la Zona POOT de la Platja
de Palma, sòls 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 sòl és d’1.044.163 m2, dels quals
cap s'ha arribat a tramitar, per la qual cosa el 100% és sòl vacant i es correspon amb els
sectors que es relacionen en els següents quadres:
Sec-Terciario
sup_m2
48.562,00
48.562,00
0,00
100,00

Son Garcias
SUNP/79-01
Sup total zonas
Suelo vacante
Ejecutado
% Vacante

Sec-Terciario
sup_m2
352.987,00
352.987,00
0,00
100,00

Ses Cadenes
SUNP/82-01
Sup total zonas
Suelo vacante
Ejecutado
% Vacante

Sec-Terciario
sup_m2
235.973,00
235.973,00
0,00
100,00

Son Fangos
SUNP/81-01
Sup total zonas
Suelo vacante
Ejecutado
% Vacante

Sec-Terciario
sup_m2
120.921,00
120.921,00
0,00
100,00

Vista Alegre
SUNP/82-02
Sup total zonas
Suelo vacante
Ejecutado
% Vacante

Sec-Terciario
sup_m2
285.720,00
285.720,00
0,00
100,00

Parcelas
SUNP/81-02
Sup total zonas
Suelo vacante
Ejecutado
% Vacante

RESUMEN TURISTICO
Sec-Terciario
sup_m2
1.044.163,00 Sup total zonas
1.044.163,00 Suelo vacante
0,00 Ejecutado
100,00 % Vacante
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Capítol 07. Estudi complementari del paisatge.
En l'estudi del paisatge es pretén una caracterització de tipologies i unitats de paisatge del
territori analitzat, mitjançant l'anàlisi dels 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,
mitjançant una fixació d'objectius i uns mitjans per augmentar aquesta qualitat paisatgística allà
on fos necessari. Els dos últims passos s'apliquen una vegada conegudes les directrius
d'ordenació del nou planejament
Fases de l’estudi paisatgístic
Fase 1
Anàlisi territorial
Fase 2
Caracterització de les unitats del paisatge
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 antropogènic 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 antròpica,
La transformació, modificació u ocupació dels llits 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 cèrcols concèntrics que són, en primer lloc, el nucli antic i en segon l’eixample. Des de
1950 fins el 1980 es comença un caòtic creixement de la ciutat basada en un
desenvolupament sense límits, amb poc respecte per la legislació urbanística, i a aquests
factores hem d’afegir el boom turístic de la dècada dels 60, la qual cosa va motivar la
creació de “polígons turístics” (tot el litoral de la badia de Palma), amb l’afluència massiva
de turistes e immigració. Tot això 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, llum, residus, etc.), la qual cosa ens ha
portat a tenir un paisatge urbà que es caracteritza per:





Primera línea sobreurbanitzada i valorada, amb la consegüent degradació de la
segona i tercera línia. A més la primera línia de Palma ha quedat parcialment
danyada i tot això està agravat per un Passeig Marítim que funciona no com a tal
sinó com una via de cintura litoral.
Visió poc homogènia en quant a altures formes i volums de les edificacions.
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 econòmics o culturals, comercials, d’oci,
equipaments estatals (aeroport o port), amb la consegüent segregació de la trama
urbana.

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 perifèrica. Es tracta d'espais periurbans
associats als nous gustos culturals, com la residència tipus unifamiliar (principalment adossats)
i plurifamiliars de poca altura (planta baixa i dues o tres altures) amb jardins i piscines
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comunitàries. Aquest tipus d'urbanitzacions representen un consum de territori important, i la
transformació de nuclis d'assentament de caràcter rural en nuclis que tenen una finalitat de
“dormitori”, desvinculant-se així de les activitats pròpies de la zona amb la consegüent agressió
per al paisatge, ja que aquests nous residents demanden una sèrie de serveis, equipaments,
dotacions i infraestructures no pròpies del paisatge.
El paisatge de municipis metropolitans com el de Palma pot dividir-se d'una forma genèrica i a
grans trets, en tres tipus de paisatge: paisatge natural, rural i urbà, sent el paisatge dominant
l'urbà, no tant a nivell d'extensió o superfície, com per ser el nucli neuràlgic de tota l'illa de
Mallorca.
Així doncs, el paisatge urbà està constituït per nuclis urbans, polígons industrials, vies de
comunicació, infraestructures de transport i distribució elèctrica, etc. Per la seva banda, el
paisatge rural està constituït bàsicament per cultius de regadiu i secà, a les zones més planes i
millors sòls i, finalment, el paisatge natural està constituït per zones que conserven gairebé
totes les seves condicions naturals sense excessives intromissions antropogèniques. 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 Urbà
UP1: Centre històric
UP2: Eixample
UP3: Perifèria
UP4: Litoral
D'una primera observació resulta estrany enquadrar el litoral dins del paisatge urbà, essent
aquesta la realitat del municipi en comptar amb un litoral totalment artificialitzat.
Paisatge rural
UP5: Cultius de secà i regadiu
El paisatge rural dins del municipi ha anat perdent territori, en benefici del paisatge periurbà,
com a conseqüència de l'abandó de les activitats tradicionals que en ell es desenvolupaven.
Paisatge Natural
UP6: Àrees protegides
UP7: Illes naturals
Per a la valoració del paisatge s'utilitzen una sèrie de factors o elements que estan
interrelacionats entre ells, que doten al paisatge de cada unitat paisatgistica d'una
homogeneïtat que la diferencia de les unitats contigües.
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Capítol 08. Estudi complementari de zonificació acústica.
La zonificació del territori és el resultat de classificar-ho o delimitar-ho en àrees 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 socioeconòmiques del territori
analitzat.
El RD 1367/2007 estableix els nivells de renou a aconseguir o mantenir per a cada tipus d'àrea
acústica, comptant per a això amb una possible intervenció de les administracions, per aquest
motiu es denominen objectius de qualitat acústica. Per tant, la delimitació d'àrees acústiques és
un mapa que representa la distribució dels objectius de qualitat acústica en l'espai del municipi.
La Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica en lles Balears, estableix que la
sectorització de l'espai en àrees acústiques dependrà de l'ús predominant del sòl, 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 mètodes, un per a la generalitat del
municipi i un altre per a les zones en dubte de l'ús predominant:
Per això s'ha delimitat l'ús genèric a les diverses zones del municipi, calculant la superfície
destinada a cadascun dels usos que conviuen en una certa àrea i marcant com a ús
predominant d'aquesta àrea 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 coexistència de més d'un
ús. En aquests casos, s'ha aplicat la metodologia del càlcul del número d'usuaris que utilitzin
els establiments en aquestes porcions de territori enfront de l'ús residencial.
Atenent a la Llei 1/2007 en el seu article 6 (competències), es deixa en mans de l'administració
municipal el control, la inspecció i la vigilància, dins del terme municipal, de les activitats
regulades per aquesta llei (article 6, 3, b) i l'establiment de mesures correctores per a la
prevenció i correcció de la contaminació acústica, en l'àmbit de les seves competències (art. 6,
3, g).
Aquest control del compliment de la legislació es pot exercir mitjançant l'aprovació d'una
ordenança 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 l'hora de l'atorgament de la llicència municipal corresponent.
El PGOU, o en el seu lloc l'ordenança que s'aprovi, haurà 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 caràcter general, dirigides a les noves urbanitzacions,
equipaments, infraestructures de transport, etc.
Altres mesures es dirigeixen específicament a les edificacions i el seu aïllament enfront del
renou del seu entorn, amb la finalitat d'obtenir la qualitat acústica exigida a l'interior de
l'habitatge. Aquestes mesures han estat desenvolupades en profunditat pel CTE, d'obligat
compliment, en el seu document bàsic DB HR “protecció enfront del soroll del CTE” i en la seva
guia pràctica d'aplicació.
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Després de l'anàlisi realitzada de la legislació de renous i la seva repercussió en els treballs
empresos de revisió del PGOU, es resumeix la seva incidència primordial en:
Necessitat d'elaborar i aprovar un plànol de zonificació acústica municipal amb el qual
s'estableixen els objectius acústics del municipi.
Conveniència 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 conveniència de sol·licitar un certificat acústic a l'hora de concedir un final d'obra
d'edificació.
Conveniència, una vegada actualitzat el mapa estratègic de renous de Palma, de realitzar una
comparació entre el plànol de zonificació i el mapa de renous per marcar les zones de conflicte
del municipi.
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TÍTOL 05. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, CONVENIÈNCIA I
OPORTUNITAT DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
Dins dels principis de les polítiques d'ordenació territorial comunitàries es troba el principi de
sostenibilitat ambiental i social. Aquest principi implica modificar determinades actuacions
territorials que no són sostenibles: un desenvolupament urbà dispers, el deteriorament
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 tendència europea i el conjunt de
polítiques sectorials desenvolupades incideixen en els sistemes urbans, fomentant el
desenvolupament urbà però controlant l'expansió urbana de manera que les distàncies siguin
curtes davant dels tradicionals models de creixement horitzontal i s'adverteix dels greus
inconvenients d'una urbanització dispersa: impacte mediambiental, insuficient prestació dels
serveis públics, ineficiència econòmica a causa dels elevats costos energètics i en el
manteniment de les infraestructures.
El creixement urbanístic segueix sent necessari però 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 econòmic, en la protecció del
medi ambient i en la qualitat de vida.
Per això el text refós de la Llei del Sòl, aprovat mitjançant Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, assegura uns estàndards mínims de transparència, participació ciutadana real i
d'avaluació i seguiment dels efectes que tenen els plans sobre l'economia i el medi ambient.
L'article 3 de la llei especifica que l'ordenació territorial i urbanística haurà d'estar motivada amb
expressió dels interessos generals als quals serveix.
La Llei 2/2014, de 25 de març, d'Ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, en ser norma pròpia
de directa aplicació en matèria urbanística, disposa en l'article 56, concordant amb l'art. 154 del
Reglament de Planejament de 1978 (RD 2159/1978, de 23 de juny), que els instruments de
planejament urbanístic tenen vigència indefinida i són susceptibles de suspensió, modificació i
revisió.
L'article 57 diu que seran objecte de revisió en complir-se el termini que fixa el propi Pla general
o en produir-se les circumstàncies que el mateix especifiqui i determina que són circumstàncies
que justifiquen l'adopció de l'acord de Revisió del Pla general les alteracions substancials dels
models d'implantació urbana, de la classificació de sòl o determinacions per al
desenvolupament urbanístic, així com les disfuncions derivades de l'esgotament de la capacitat
del Pla a les necessitats reals de sòl per determinats usos i activitats econòmiques i també
quan es donin aquestes mateixes circumstàncies però degudes a un efecte acumulatiu de
successives modificacions sofertes des de la seva formulació o última revisió.
En tot cas serà causa de revisió una alteració mitjançant una modificació que comporti per si
mateixa o en unió de les aprovades en els dos anys anteriors que suposin actuacions
d'urbanització que incrementin en un 20% la població del municipi o un 10% de superfície de
sòl urbà de qualsevol ús. Articles relacionats amb les previsions establertes en el RDL 2/2008,
de 20 de juny, en l'article 15.6 i en la Disposició transitòria quarta que els regulen com a criteris
mínims de sostenibilitat. L'article 15.6 i la disposició transitòria quarta vinculen a la revisió del
Pla quan l'impacte d'una actuació d'urbanització (no prevista al PGOU) comporti un increment
superior al 20% de la població o de la superfície de sòl urbanitzat del municipi o àmbit territorial
i encara que l'article 15 ho incardina amb efectes significatius per al medi ambient, la disposició
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transitòria quarta objetivitza quan s'està davant d'una revisió que no pot ser considerada
modificació puntual.
D'aplicació supletòria entraria l'article 156 del Reglament de Planejament de 1978 que preveu
la revisió quan altres circumstàncies ho exigeixin. D'altra banda l'article 156 preceptua que els
plans generals municipals d'ordenació urbana es revisaran bé per haver finalitzat el termini
establert en el propi pla o quan aquest prevegi unes circumstàncies en què s’hagi de revisar o
bé perquè hi ha un Pla director territorial de coordinació les determinacions del qual afectin al
Pla vigent.
Finalment no cal oblidar que l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local,
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, atorga al municipi com a
competència pròpia la potestat de planejament i l'article 7 determina que les competències
pròpies s'exerceixen en règim d'autonomia i sota la pròpia responsabilitat.
Per tant també cal una revisió per raons d'oportunitat emparada en l'exercici legítim de l’ius
variandi del municipi. La potestat de planejament s’ha de considerar com la facultat de
modificació i revisió d’aquest i en aquest sentit s’ha d'indicar que el Tribunal Suprem en
sentència de 13 de març de 1991 (RJ 1991, 1998) expressa que el ius variandi en cuanto
potestad administrativa de planeamiento urbanístico que es fundamentalmente discrecional, y
que con seguimiento del procedimiento establecido -que incluye una abierta participación
ciudadana- configura el modelo territorial que ha de servir de marco a la vida de los
administrados; eso sí, ajustándose a los principios generales del derecho que informan todo el
ordenamiento jurídico -art. 1.4 del Código Civil (LEG 1889, 27)- y armonizada tal potestad
discrecional, y apoyada en datos objetivos exentos de error para alterar, modificar, revisar, o
formular «ex novo» un planeamiento urbanístico, dirigido primordialmente a la satisfacción del
interés público”.
El Pla general d'ordenació urbana de Palma de Mallorca, aprovat en data 23 de desembre de
1998 (BOCAIB de 2/2/1999), modificat per acord del Consell de Mallorca de dia 4/09/2006
(BOIB 170, de 30/11/2006) en compliment de l'establert en l'article 12 del Text refós de la Llei
del Sòl de 1976 i de l'article 156 del Reglament de Planejament preveu en l'articulo 4 de les
Normes Urbanístiques el que s'entén per revisió del Pla i ho fa en els mateixos termes que
l'article 154 del Reglament de Planejament: l'adopció de nous criteris respecte de l'estructura
general i orgànica del territori o de la classificació del sòl, motivada per l'elecció d'un model
territorial diferent, per esgotament de la seva capacitat o per l'aparició d'alguna de les
circumstàncies que a continuació s'enumeren.
Article 5. Circumstàncies que impliquen revisió del Pla general
1. Quan s'aprovi un Pla d'ordenació territorial o econòmic, d'àmbit supramunicipal i jerarquia superior,
que comprengui el terme municipal de Palma, llevat que la corporació municipal acordi no tramitar la revisió
per esser innecessària per no afectar les seves determinacions a l'estructura general i orgànica del Pla
general d'ordenació urbana.
2. L'alteració o variació substancial de les previsions sobre població, renda o ocupació, dins l'àmbit del
terme municipal de Palma.
3. Quan sigui necessari emprendre qualque actuació que afecti a l'estructura que suposi una desviació
generalitzada en relació amb el model d'ocupació de sòl proposat pel Pla i que no es pugui tramitar com una
modificació puntual.

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 170 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

4. Les modificacions normatives
automàticament la revisió del Pla general.

substancials

del

marc

jurídico-urbanístic

que

impliquin

La revisió que s'imposi o s'acordi es regularà per la legislació urbanística aplicable.

Article 6. Revisió del Programa d'actuació
1. L'Ajuntament revisarà cada quatre (4) anys el Programa d'actuació inclòs en el present Pla general.
Si com a conseqüència d'aquesta revisió es modificàs el sòl classificat com urbanitzable programat, la revisió
del Programa es completarà amb les determinacions i documents exigits per al citat sòl i es subjectarà a les
disposicions enunciades per a la modificació del Pla general d'ordenació urbana.
2. Transcorreguts vuit (8) anys de vigència del Pla general, l'Ajuntament considerarà la conveniència
de procedir a la seva revisió per haver-se produït alguna de les circumstàncies abans ressenyades, o per
l'aparició de nous objectius o reorientació dels existents, sobrevinguts durant l'execució del Pla general.

En conseqüència, es pot dir que totes les causes anteriors reflectides en el Pla general de 1998
i que impliquen la seva revisió es troben perfilades en major o menor mesura entre la
documentació de la Fase d'Informació i Anàlisi recopilada. Tot això forma un cúmul de
circumstàncies que, agreujades per la conjuntura econòmica, determinen la necessitat que
sigui l'administració municipal la que doni resposta a través d'un nou instrument d'ordenació.
Per tant, al marge que s'iniciï el procés de revisió del Pla general per 14 anys de vigència i per
la realització del conjunt de les previsions en ell contingudes, també resulta oportuna la seva
revisió per l’abundant creació normativa amb incidència sobre aquest tema, derivada del
naixement de noves exigències legals i de la necessitat d'harmonitzar-les en un document únic,
sobretot en matèries concurrents sobre el mateix àmbit, establint una ordenació única i integral
que sigui prou precisa i detallada compatibilitzant el desenvolupament socioeconòmic i
preservant els valors naturals i culturals.
La facultat de revisió sorgeix arran de diverses necessitats concretes. D'una banda, l'acord del
Ple del Consell Insular de Mallorca de 13 de desembre de 2004 que va aprovar el Pla territorial
insular de Mallorca, en desenvolupament de les Directrius d'ordenació territorial, que vincula als
instruments de planejament urbanístic general i municipal i, d'altra banda, l'esgotament de sòl
residencial, en determinats àmbits previstos en el Pla vigent i unit a aquests aspectes s'ha
detectat una persistència important de dèficits socials i urbans en determinades zones, que fan
necessari la promoció d'actuacions de foment i regeneració, tant urbanística com a
arquitectònica i d'espais públics i habitatges.
El Pla general de 1998 ha experimentat diverses modificacions puntuals i actualment hi ha
unes altres que es troben en la fase d'aprovació inicial pendents de la seva aprovació definitiva.
Una d'aquestes actuacions, i amb l'objecte d'impulsar l'activitat econòmica i la
desestacionalització de l'oferta turística, va ser l'aprovació de la Llei 8/2010, de 27 de juliol, de
mesures urgents per a la revaloració de la Platja de Palma, actuació urbanística d'àmbit
supramunicipal, sense obviar altres actuacions que pel seu major impacte i transcendència
canvien la faceta de la ciutat.
Des d'un punt de vista tècnic l'adaptació o acomodació del Pla general a les noves exigències
legals ha d'anar acompanyat de la revisió de l'estructura general per les següents raons:
 Alteracions importants en els sectors econòmics, socials i polítics, perquè el sòl qualificat
pel Pla no respon a totes les necessitats actuals del municipi per ser obsoletes. Algunes
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de les determinacions existents del Pla vigent i perquè, d'altra banda hi ha disfuncionalitats
amb circumstàncies sobrevingudes i sorgides del propi desenvolupament del pla.
 Igualment cal ajustar les determinacions del pla a les noves exigències 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 efectius, com per exemple
encaminar actuacions per a l'equitat de gènere en l'ús dels espais i equipaments urbans i
la participació ciutadana en el desenvolupament de les actuacions.
 Entre altres motius posats de manifest en els documents de la Fase d’Informació i Anàlisi i
en el Document de Directrius Bàsiques, també apareix la necessitat de recuperar la ciutat,
combatent a través del planejament les seves zones degradades.
 És necessari articular mitjans per resoldre els problemes heretats sobre el sòl rústic i la
pressió urbanitzadora sobre aquests terrenys. Es tracta d'ordenar les implantacions
existents de població en nuclis dispersos, regulant la seva permanència i adaptació al
medi ambient, així com la regulació dels usos adequats.
Encara que l'àmbit d'ordenació del Pla es refereix al municipi de Palma de Mallorca, no cal
obviar que en assumir el disseny de la ciutat, aquest repercuteix en un marc territorial més
ampli que el propi municipi. El terme municipal presenta una realitat territorial complexa que
prové de l'existència de diversos assentaments urbans, resultat de desenvolupaments
sectorials aïllats, que dificulta un model de futura ordenació en la demanda d'infraestructures i
equipaments pel que resulta necessari trobar una solució adequada i ajustada a les necessitats
reals.
Aquesta ciutat, catalogada com a municipi turístic, s’ha d'encaminar a aconseguir un model
turístic diferenciat, buscant aspectes de mercat que contribueixin a elevar la qualitat de
l'activitat turística i la previsió territorial de la qual anticipada pot preveure aquesta concreció
objectiva a fi que redunden els beneficis en tota la comunitat.
D'altra banda és necessari dotar al PGOU d'unes directrius, formules i interpretacions que
donin resposta a situacions plantejades i que manquen de regulació prèviament establerta,
amb vista a dotar al pla general de coherència i complir els objectius abans assenyalats.
El repte essencial d'aquest Pla és el de construir una estructura territorial i urbana òptima a
llarg termini, canalitzant la implantació d'usos i activitats des del punt de la conjuntura de la
base econòmica local i la generació d'una ciutat més sostenible en el futur però sempre
integrant aquestes iniciatives de desenvolupament sobre unes directrius ben definides i
acceptades amb el major respatller social.
Al mateix temps es pretenen introduir mecanismes que la legislació actual ofereix per fer un pla
més flexible en les seves determinacions i més àgil en la seva gestió i execució.
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TÍTOL 06. SÍNTESI DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS GENERALS DEL
PLANEJAMENT EN LA FASE D’AVANÇ.

OBJETIVOS
AVANCE

PROPUESTAS
INICIAL

E1 LA POTENCIACION DE LA ACTIVIDAD SOCIAL.
E1.1. EL PRINCIPIO SOCIAL DEL MODELO TERRITORIAL
1- Los espacios públicos, las calles y plazas. Los parques y jardines
OBJETIVO E1.1_01. La Mejora de la sostenibilidad social en materia de vivienda.
OBJETIVO E1.1_02. La Integración urbanística de la vivienda protegida junto con los equipamientos que
garanticen el derecho a una vivienda digna.
OBJETIVO E1.1_03. La Integración urbanística de la vivienda protegida con los Espacios Libres. Calidad
de vida. El derecho a un entorno saludable.
OBJETIVO E1.1_04. La Mejora de la ordenación, de los grandes espacios libres de la ciudad, mediante la
introducción de usos complementarios que no las desvirtúen incluyendo principalmente los deportivos,
recreativos y sociales así como la realización de huertos urbanos.

Zonas de ref., rehab. y reg. urbana Zonas F en AREs

Areas Ambientales Urbanas

OBJETIVO E1.1_05. Completar la red de Espacios Públicos, calles y plazas. Los parques y Jardines.
Frente Maritimo Palacio de Congresos
Frente Maritimo Paseo Maritimo Auditorium
Corredores Paisajisticos Urbanos
2- Los equipamientos de barrio
OBJETIVO E1.1_06. Completar la red de Equipamientos de barrio.
3- Nueva estructura de usos de los equipamientos
OBJETIVO E1.1_07. Establecimiento de una nueva estructura de usos para los equipamientos.
Estructura de los usos
4- El puerto, el paseo marítimo, el mar
OBJETIVO E1.1_08. El Puerto de Palma constituirá uno de los principales objetivos del desarrollo de la
ciudad del futuro en aras a la recuperación del Paseo de la Riba y del Moll de S’Escollera.
E1.2. EL PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
OBJETIVO E1.2_01. Potenciación del peatón frente a otros medios de movilidad. El principio de
accesibilidad universal en los espacios públicos.
E1.3. EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO E1.2_02. se introducirán los criterios de seguridad ciudadana tanto en la ejecución de nuevos
sectores como en la renovación zonas y barrios.

E2 LA POTENCIACIÓN DE LA EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD DEL MODELO TERRITORIAL.

Y

E2.1. EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO TERRITORIAL
OBJETIVO E2.01.01. Incluir en las Normas Urbanísticas todos los criterios de eficiencia energética, la
aplicación de nuevas tecnologías, con la finalidad de avanzar en una economía baja en emisiones de
carbono.
OBJETIVO E2.01.02. Atención generalizada en todo tipo de medidas de carácter medioambiental y para
la sostenibilidad, como- calidad del aire
OBJETIVO E2.1_03. Creación de reservas para nuevos equipamientos necesarios destinados a puntos
verdes para la recogida selectiva de basuras.
OBJETIVO E2.1_04. Se optará por medidas que ayuden a optimizar el suelo urbano con criterios de
ciudad compacta dando prioridad al agotamiento del suelo vacante y sustitución de edificaciones
obsoletas sobre la ejecución de nuevos sectores de crecimiento.

Ordenacion Calle Jacinto Verdager
Ordenacion Frente Maritimo del Molinar

OBJETIVO E2.1_05. LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO El suelo es un recurso limitado y en el
caso de Palma como en el resto de las Islas Baleares, sujeto a un Plan
OBJETIVO E2.1_06. Reajustar los equipamientos necesarios para la población con el fin de evitar
expropiaciones innecesarias.
2.2.- USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA PROTECCIÓN DE SU CALIDAD
E2.2. EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. EL AYUNTAMIENTO DIGITAL
OBJETIVO E2.2_01. Se complementará por parte del Ayuntamiento la página web municipal con el
objeto de mejorar las condiciones de accesibilidad a la información urbanística
OBJETIVO E2.2_02. Se potenciará el acceso a la información con soportes informáticos tipo SIG,
OBJETIVO E2.2_03. Se potenciará la creación de foros con amplia representación ciudadana de forma
previa a la adopción de decisiones territoriales y urbanísticas
E2.3. EL PRINCIPIO DE AGILIDAD ADMINISTRATIVA
OBJETIVO E2.3_01. Realizar las modificaciones normativas necesarias para facilitar la implantación de la
administración digital,
OBJETIVO E2.3_02. Estudio para la creación de un nuevo régimen de autorizaciones y licencias, en
relación a las obras de mantenimiento y pequeñas reformas.
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OBJETIVOS
AVANCE

PROPUESTAS
INICIAL

E1 LA POTENCIACION DE LA ACTIVIDAD SOCIAL.
E2.4. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
OBJETIVO E2.4_01. Estudio para una posible regulación del subsuelo, como el cómputo de superficies
bajo rasante en el caso de que se habiliten ahí aprovechamientos lucrativos.
OBJETIVO E2.4_01. Estudio regulación del suelo

Ordenacion de las Areas de Planeamiento Incorporado
Tipos de obra e intervenciones
Ordenacion de las Zonas F en Ues
Ordenacion de las Zonas F directas
Adaptacion Legislacion Sectorial. Ley de Costas

E2.5. EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y DESARROLLO URBANÍSTICO SOSTENIBLE
OBJETIVO E2.5_01. Crecimiento en nuevos núcleos residenciales.
OBJETIVO E2.5_02. CRITERIOS SOBRE LA FINANCIACIÓN
E2.6. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, EL TRANSPORTE URBANO. LOS
APARCAMIENTOS Y EL AEROPUERTO
OBJETIVO E4.3_01. 3) Las mejoras de la distribución de la red viaria, tanto en la ciudad consolidada
como en el extrarradio.
Ordenacion Rotonda de Manacor
Ordenacion Rotonda Poligono
Ordenacion Poligono Son Pardo
Ordenacion Carretera de Bunyola
Nudo Carrefour
Vias Parque de carácter Insular

E3

OBJETIVOS BASADOS EN EL TERCER EJE ESTRATÉGICO. LA POTENCIACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LA
TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN.
E3.2. OBJETIVOS BASADOS EN EL PRINCIPIO DE POTENCIACIÓN DEL TURISMO DE CIUDAD Y LA PLAYA DE
PALMA
OBJETIVO E3.2_01.7) Reforma y adaptación de la planta hotelera. El Plan pretende dar acogida a una
oferta turística en donde
OBJETIVO E3.2_02.Medidas para la mejora en el nivel de competitividad de la industria y servicios
turísticos
OBJETIVO E3.2_03.Medidas para favorecer la inversión en las zonas turísticas maduras y en las rutas de
interés patrimonial,
OBJETIVO E3.2_04. Medidas para simplificar la normativa con el objeto de otorgar usos turísticos en
edificios urbanos que promueva la inversión en la rehabilitación de los mismos; evitando en todo caso la
terciarización del casco urbano.
OBJETIVOS
BASADOS EN EL PRINCIPIO DE APOYO AL PEQUEÑO COMERCIO. FUNDAMENTOS DEL
E3.3.
URBANISMO COMERCIAL
OBJETIVO E3.3_01. Medidas a favor de la promoción del pequeño y mediano comercio, consistentes en
la creación y ampliación de ejes cívicos
OBJETIVO E3.3_02. Medidas de simplificación de trámites para la obtención de licencias y permisos de
actividades.

Ampliacion Ejes civicos comerciales

E3.4. OBJETIVOS BASADOS EN EL PRINCIPIO DE ORGANIZACIÓN DE LOS USOS EN LOS POLÍGONOS
INDUSTRIALES O DE SERVICIOS
OBJETIVO E3.4_01. Nueva ordenanza para los polígonos industriales y de servicios.

Regulacion de las zonas M

OBJETIVO E3.4_03. Promover la inversión en cultura, educación e investigación y nuevas tecnologías,
mediante la creación de usos consistentes en iniciativas empresariales, vivero de empresas y similares

E4 OBJETIVOS BASADOS EN EL CUARTO EJE ESTRATÉGICO. LA
POTENCIACIÓN DE LOS VALORES PATRIMONIALES, CULTURALES Y
PAISAJÍSTICOS.
E4.1. EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. LA CIUDAD HISTÓRICA Y
MONUMENTAL
OBJETIVO E4.1_01. Puesta en valor del centro histórico como unidad urbanística singular promoviendo
desde la normativa del nuevo Plan su potenciación y revitalización
OBJETIVO E4.1_02. Estudio y adecuación para la actualización del catálogo municipal, aumentando si
cabe los niveles de protección y flexibilizando usos y régimen de obras para una mayor adecuación a la
realidad y mejora de la accesibilidad.

Ampliacion y nueva estructura de los Catalogos

OBJETIVO E4.1_03. Nueva ordenación en balcones, fachadas y elementos visibles desde la vía pública y
espacios de uso colectivo privado. (zonas comunitarias de parcela y de manzana).
OBJETIVO E4.1_05. 1) El reconocimiento de aquellas preexistencias de carácter histórico o tradicional,
entendiendo como tales:
OBJETIVO E4.1_06. 1. Recuperación del Centro Histórico.
OBJETIVO E4.1_07. 2. Recuperación de Baluarte del Príncipe
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OBJETIVOS
AVANCE

PROPUESTAS
INICIAL

E1 LA POTENCIACION DE LA ACTIVIDAD SOCIAL.
E4.2. OBJETIVOS BASADOS EN EL PRINCIPIO DE VALORACIÓN DEL PAISAJE URBANO, LAS
POBLACIONES PERIURBANAS Y LOS BARRIOS
OBJETIVO E4.1_04. Estudio de ordenación de usos y construcciones en cubierta, en especial, regulación
de piscinas y usos ligados a las actividades deportivas, turísticas y complementarias.
OBJETIVO E4.2_01. Implantación de medidas para el mantenimiento, mejora y en su caso protección de
la estructura de los barrios, en relación a su morfología tradicional y tipología edificatoria con valor
arquitectónico,
OBJETIVO E4.2_02. 4) Las mejoras en la imagen de los accesos a la ciudad, potenciando la gradación
entre el campo y la ciudad mediante,
OBJETIVO E4.2_03. 5) El tratamiento adecuado de los bordes de ciudad y su encuentro con el campo a
base de:
OBJETIVO E4.2_04. 6. Mejoras en los accesos.

Nucleos Tradicionales

E4.3. OBJETIVOS BASADOS EN EL PRINCIPIO DE VALORACION DEL PAISAJE RURAL. LOS
ASENTAMIENTOS IRREGULARES.
OBJETIVO E4.3_03.La preservación de los terrenos agrícolas de la expansión urbana.
OBJETIVO E4.3_02.Mayor flexibilidad en la ordenación del territorio:
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TÍTOL 07. PROPOSTES GENERALS DE PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL
Capítol 01. Introducció
En l'àmbit internacional i comunitari el tractat de Maastricht primer i el de Ámsterdam
posteriorment van establir la protecció del medi ambient com a objectiu de la Unió en vincularla amb el desenvolupament. Aquesta protecció s'aborda a través de mesures de diversa índole:
legals, econòmiques, socials, etc.
Aquests tractats especifiquen que les exigències de protecció del medi ambient s’han d'integrar
en definir i realitzar polítiques i accions que fomentin el desenvolupament sostenible. Aquest fet
requereix un equilibri proporcionat entre prosperitat econòmica, justícia social i un medi ambient
saludable, objectius que es plasmaran en la redacció del Pla general d'Ordenació Urbana de
Palma de Mallorca, ja que les polítiques que afavoreixen el medi ambient poden resultar
positives per a la innovació i la competitivitat.
El Tractat de Lisboa, de l'any 2007, aporta dues novetats importants respecte a la política
mediambiental de la Unió: amplia el foment de mesures a escala internacional per fer front als
problemes mediambientals i en particular la lluita contra el canvi climàtic, i d'altra banda, encara
que ho regula de forma independent, apareix la política de l'energia, fomentant l'eficiència i
l'estalvi energètic, així com el desenvolupament d'energies noves i renovables com a fonament
de la preservació i millora del medi ambient.
El paper dels governs locals en la defensa directa de la biodiversitat i en el desenvolupament
sostenible és fonamental i així es determina en la Conferència de Rio de Janeiro en 1992,
segons es desprèn del capítol 28 del document aprovat anomenat Programa 21, que impulsa
les Agenda 21 locals com a instrument bàsic cap a un ideal de desenvolupament sostenible. En
1994 va ser aprovada la Carta d’Aalborg com a inici de la campanya europea de ciutats i viles
sostenibles. L'any 2004 es van aprovar els compromisos subscrits pels governs locals, els
quals descriuen camps d'actuació amb unes cinquanta activitats clau i accions concretes.
En l'àmbit nacional, el tema mediambiental es troba en íntima connexió amb l'urbanisme,
resulta prioritàri i vincula a l'ordenació territorial i al planejament. L'article 2 del text refós de la
Llei del Sòl (RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny) modificat per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
Rehabilitació, regeneració i renovació urbanes exposava com a principi general el principi de
desenvolupament territorial i urbà sostenible conforme a l'interès general, principi que s'havia
de seguir en les polítiques públiques en matèria de sòl establint les bases mediambientals del
règim jurídic del sòl, entre ells propugnava l'ús racional dels recursos naturals, la protecció del
medi ambient amb mesures preventives i reductores de la contaminació i en particular mesures
de conservació i millora de la naturalesa, la flora, la fauna i el patrimoni cultural i del paisatge,
el medi rural i el medi urbà.
Actualment i seguint aquests criteris l'article 2 “Principi de desenvolupament territorial i urbà
sostenible” queda redactat de la següent manera:
1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo
tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de
desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.
2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben
propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el
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empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas
y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a:
a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la
protección del patrimonio cultural y del paisaje.
b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo
innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación
efectiva de las perturbaciones de ambas.
d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo
y el subsuelo.
3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, los poderes públicos propiciarán la consecución de un
medio urbano que esté suficientemente dotado, en el que se ocupe el suelo de manera eficiente, y en el
que se combinen los usos de forma funcional, garantizando, en particular:
a) La movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un adecuado equilibrio entre todos los
sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al transporte público y colectivo y potencie los
desplazamientos peatonales y en bicicleta.
b) La accesibilidad universal, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, de los edificios de uso
privado y público, de los espacios de uso público y de los transportes públicos.
c) El uso eficiente de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia, así como la
introducción de energías renovables.
d) La prevención y, en todo caso, la minimización en la mayor medida posible, por aplicación de todos los
sistemas y procedimientos legalmente previstos, de los impactos negativos de los residuos urbanos y de la
contaminación acústica.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo territorial adoptado
en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística.

Seguint aquesta mateixa línia, l'article 15 del text esmentat disposa que els instruments
d'ordenació territorial i urbanística estan sotmesos a avaluació mediambiental, d'acord amb el
previst en la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre Avaluació de determinats plans i programes en el
medi ambient:


Mapa de riscos naturals: geològics, incendis, zones inundables, erosió, esllavissaments
i vulnerabilitat d’aqüífers, espècies exòtiques invasores, etc.



Informe de l'administració hidrològica i un altre de l'administració de costes: recursos
hídrics necessaris per satisfer noves demandes i protecció del domini públic hidràulic i
marítim terrestre: instal·lacions destinades a retenir o emmagatzemar aigua, extracció
aigües subterrànies, urbanitzacions per a vacances, dunes, zones humides, penyasegats, litoral, platges, mar territorial i aigües interiors, jaç i subsòl marí, plataforma
continental, partió de costes.



Informe en matèria de carreteres i altres estructures afectades: carreteres, ports
d'interès general, aeroports, ferrocarrils, defensa i transport i distribució d'energia
elèctrica, telecomunicacions, hidrocarburs.

Els informes emesos per les administracions competents en la matèria són determinants per al
contingut de la memòria ambiental, la qual solament pot dissentir d'ells de forma expressament
motivada, ja que aquests informes, de competència estatal, són vinculants per a l'entitat local.
L'objecte de la Llei 9/2006 és promoure un desenvolupament sostenible, aconseguir un elevat
nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la integració d'aspectes ambientals en la
preparació i adopció de plans mitjançant la realització d'una avaluació ambiental d'aquells

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 177 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

aspectes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. S'entén que té efectes
mediambientals el que incideixi sobre alguna d'aquestes matèries: agricultura, ramaderia,
silvicultura, aqüicultura, pesca, energia, mineria, indústria, transport, gestió de residus, gestió
de recursos hídrics, ocupació del domini publico marítimo-terrestre, telecomunicacions, turisme,
ordenació del territori urbà i rural i ús del sòl i els que requereixin una avaluació conforme a la
normativa reguladora de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.
A nivell nacional es configura un fòrum de debat i d'intercanvi d'experiències entre les diferents
xarxes autonòmiques i provincials que treballen per l'Agenda Local 21 anomenat Xarxa de
xarxes de desenvolupament local, a la seu del llavors Ministeri de Medi Ambient, que va
elaborar l'esborrany de la “Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local” seguint els
àmbits temàtics assenyalats en l'estratègia europea: urbanisme, transport, edificació i gestió
urbana, afegint-se l'apartat de les relacions entre el camp i la ciutat. Tot això promou un model
de ciutat compacta, complexa, eficient i cohesionada socialment, és a dir creant alhora més
camp i més ciutat.
En l'àmbit autonòmic, la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d'impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques de les Illes Balears, dedica el seu títol III a les
avaluacions ambientals estratègiques, de preceptiva elaboració per a plans i programes
titularitat d'una administració pública (art. 16) i en l'article 87 es detalla el contingut de l'informe
de sostenibilitat ambiental i entre ells determina que ha d'incloure:
 Els aspectes rellevants de la situació actual del medi ambient i la seva probable evolució,
a més de qualsevol problema mediambiental existent i en concret de les zones de
protecció especial.
 Els probables efectes significatius en el medi ambient de factors com la biodiversitat, salut,
població, fauna, flora, terra, aigua, aire, clima, patrimoni cultural arquitectònic i arqueològic
i paisatgístic i la interrelació entre ells, així com mesurades de prevenció i reducció
d'efectes negatius sobre el medi ambient incloent alternatives possibles.
 Un annex d'incidència paisatgística.
 Un mapa de riscos naturals (solament per als instruments d'ordenació d'actuacions
d'urbanització).
 Un estudi acústic, tret que existeixi pla acústic municipal.
 Cal incloure els informes de l'administració hidrològica, de costes i de les administracions
competents en matèria d'energia, carreteres, ports, aeroports, ferrocarrils i altres
infraestructures afectades, si es tracta d'ordenar actuacions d'urbanització.
L'informe de sostenibilitat mediambiental a més ha d'indicar els objectius de protecció
mediambiental que tinguin relació amb el pla i que aquests objectius vengen impostos per
normes internacionals, comunitàries, nacionals o autonòmiques.
Aquesta llei conté una presumpció legal: es considerarà que no tindran efecte significatiu per al
medi ambient i per tant no requeriran avaluació ambiental estratègica els supòsits de
modificacions menors dels plans que comportin disminució d'impactes mediambientals
relacionats en el punt quart de l'annex II de la llei.
Tampoc requeriran avaluació ambiental estratègica:
 els catàlegs de protecció del patrimoni històric
 els plans d'ordenació dels recursos naturals
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 els plans rectors d'ús i gestió, en la mesura que suposin un major grau de protecció.
 En el cas del pla especial de “Xarxa d’Àrees de Lleure a la Natura”, solament requeriran
avaluació ambiental estratègica si ho sol·licita l'òrgan mediambiental.
Des de l'aprovació de la Carta d’Aalborg, a les Illes Balears s'han pres iniciatives per a la
implantació de l'Agenda Local 21. En aquest aspecte la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius
d'ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries, preveia en la disposició
addicional vuitena que el govern balear aprovaria les mesures necessàries per aplicar l'Agenda
Local 21 en els municipis de les illes, sent aquestes pioneres a nivell nacional i pràcticament
europeu a editar normativa sobre aquest tema.
La Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació territorial (LOT) té com a objectiu millorar la
qualitat de vida dels ciutadans i disposar d'una estructura espacial adequada, que permeti
aconseguir un desenvolupament socioeconòmic compatible amb la utilització racional dels
recursos naturals i garantir i protegir el medi ambient. Tenim igualment el Decret 123/2002, de
4 d'octubre, sobre la implantació de l'Agenda Local 21 en els municipis de les Illes Balears,
creant-se en el si de la Conselleria el Registre d'Agendes Locals i la Xarxa Balear de
Sostenibilitat.
La Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental
(LECO), respon a tres finalitats principals: conservació de la naturalesa, promoure el
desenvolupament socioeconòmic i dotar de llocs d'entreteniment i gaudi de la ciutadania.
En l'àmbit municipal, les competències que atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases de Règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures de
modernització del Govern local, en el seu article 25 precisa que el municipi, per a la gestió dels
seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i
prestar quants serveis públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal i entre la relació de competències que s'atribueix al municipi es troba la
protecció del medi ambient, en els termes de la legislació de l'estat i de les comunitats
autònomes. No obstant això entre aquest llistat de competències genèriques apareix l'article 26
que estableix preceptivament uns serveis mínims que han de ser prestats atenent al nombre
d'habitants del municipi. És el cas del nostre, que supera els 50.000 habitants, i entre els
serveis relacionats amb el medi ambient es troba enllumenat públic, recollida i eliminació i
transport de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés
als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques, parcs, protecció civil, prevenció i
extinció d’incendis i protecció del medi ambient.
En íntima connexió amb aquestes competències que han d'assumir els municipis l'article 25
inclou les competències municipals d'ordenació, gestió, execució i disciplina urbanística, la
promoció i gestió d'habitatges i la conservació dels camins i vies rurals.
El Pla general d'ordenació urbana de Palma de Mallorca va ser aprovat definitivament en data
23 de desembre de 1998. L'adaptació del PGOU a la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de Directrius
d'ordenació territorial (DOT) va ser aprovada definitivament amb prescripcions el 7 d'abril de
2003 i una vegada complimentades aquestes prescripcions es va aprovar definitivament pel Ple
del Consell Insular de Mallorca el 3 de maig de 2004.
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Quant a l'adaptació del PGOU de 1998 al Pla territorial insular de Mallorca, la tramitació del
qual s'havia iniciat i encara no ha conclòs, es proposarà l'arxiu de les actuacions i l'adaptació al
PTIM es veurà reflectida en l'aprovació de la present Revisió del PGOU.
El municipi de Palma de Mallorca es troba inscrit a la “Xarxa Balear de Sostenibilitat” des de
l'any 2003, any en què també es va adherir a la Carta d’Aalborg signant l'any 2006 els
compromisos d’Aalborg + 10, xarxa de xarxes de desenvolupament local sostenible.
L'Ajuntament de Palma de Mallorca pretén assumir el compromís del Programa 21 local
l’objectiu del qual és portar a la pràctica els acords de desenvolupament sostenible aconseguits
a Rio de Janeiro, interconnectant allò econòmic, social i mediambiental i incidint en camps
relatius al canvi climàtic i la diversitat biològica. Aquest Ajuntament pretén que el Pla general
sigui entès com un autèntic pla estratègic de la ciutat i que sigui un pla integral amb perspectiva
de sostenibilitat futura.
Per tant, donada la naturalesa ambiental del PGOU i vist que existeix una gran coincidència
entre els objectius territorials i ambientals del mateix i els instruments d'ordenació als quals cal
supeditar-se, s'han proposat els objectius que figuren en l'apartat següent.
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Capítol 02. Propostes d’actuació generals de protecció mediambiental.
En concordança amb les directrius d'acció europees, nacionals i regionals per a la consecució
d'objectius i atorgar prioritats en la lluita per la protecció del medi ambient s'estructura en quatre
grans propostes d'actuació.
01. Protecció de la Naturalesa i la biodiversitat.
02. Lluita contra el canvi climàtic.
03. Protecció de la salut i la qualitat de vida.
04. Repercussions en el medi ambient de projectes públics i privats.

Secció 01. Protecció de la naturalesa i la biodiversitat.
Protegir i restaurar l'estructura i el funcionament dels sistemes naturals, distribuint els usos
d'acord amb les seves característiques així com la conservació de l'espai, el medi i els recursos
naturals (flora, fauna, boscos, aiguamolls, riscos d'incendi, erosió o inundació, patrimoni,
paisatge i medi rural i urbà) vetllant perquè el consum de recursos renovables i no renovables
no superin els llindars del suportable per al medi ambient.
Segons el programa de les Nacions Unides per al Medi ambient (PNUMA) la biodiversitat o
diversitat biològica constitueix “la variabilitat entre els organismes vivents de totes les fonts,
incloent, entre d’altres, els organismes terrestres, marins i d'altres ecosistemes aquàtics, així
com els complexos ecològics dels quals formen part; això inclou diversitat dins de les espècies i
entre espècies i ecosistemes.
Per tant en parlar de biodiversitat parlem de tot el que contribueix a la varietat de vida i les
seves manifestacions. La necessitat actual, en matèria de biodiversitat, la trobem en dues
premisses: la primera és la seva conservació i la segona és de prevenció. Cal anar buscant
solucions de conservació i ampliació sense posar en perill la seva viabilitat futura.
Des de l'aprovació de la Carta d’Aalborg i independentment del marc jurídic existent, el Ministeri
de Medi Ambient i Medi Rural i Marí va impulsar juntament amb la Federació Espanyola de
Municipis i la Fundació Biodiversitat la creació de la Xarxa de Governs Locals + Biodiversitat
2010. En aquest context i amb aquesta intenció sorgeix el document d'estratègia local i
sistemes d'indicadors, per a la conservació i increment de la biodiversitat tant en el medi rural
com en el medi urbà.
Les competències municipals es troben recollides en la Llei 7/1985, abans esmentada, i
concretament l'article 25 li atorga competències en matèria de protecció del medi ambient. No
obstant això, existeix un cert buit legal quant a l'abast concret de les competències locals en
matèria de gestió ambiental i molt en particular de la biodiversitat. Per això s'ha d'acudir a la
resta de normativa mediambiental per arribar a l'abast competencial en la matèria i aquesta
indica els criteris a seguir quant a la biodiversitat i si en funció de les característiques del
territori l'entitat local les haurà d'aplicar o no.
D'acord amb l'anterior, per millorar la protecció de la naturalesa i la biodiversitat, es proposen
les següents mesures:
 El Pla general, independentment del nivell de protecció normatiu, vetllarà per la
conservació i la utilització racional del patrimoni natural i aigües marítimes, incloent la
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plataforma continental, i tenint en compte especialment els hàbitat amenaçats i les
espècies silvestres en règim de protecció especial com a eina de gestió sostenible del
municipi, ja que aquests són un dels seus principals atractius turístics i una marca
d'identitat enfront d'altres destinacions properes.
Els sectors de Sòl urbanitzable del Pla general es plantejaran suficientment allunyats dels
espais protegits. D'aquesta forma es garantirà la conservació dels valors naturals i es
protegiran els sòls enfront de la contaminació i a l'erosió, mantenint la qualitat ambiental
dels ecosistemes presents.
Les instal·lacions o edificacions potencialment distorsionadores de l'entorn i determinats
equipaments que s’hagin de situar en Sòl rústic (cas de les plantes d'energia fotovoltaica o
eòlica) requeriran un estudi d'integració paisatgística.
El Pla general basa el model territorial en un sistema equilibrat i policèntric on es doni una
nova relació camp-ciutat, millorant les relacions interurbanes amb les perspectives de
desenvolupament del seu entorn rural, i tenint en compte que hi ha un percentatge
relativament important de la superfície del municipi ocupat per explotacions agràries, però
el seu pes en l'economia no deixa de ser residual i no per això el municipi pot ser
considerat zona rural.
El Pla general preveu una gestió proteccionista del patrimoni natural i cultural i en el
moment en què es desenvolupi un sector que tingui elements catalogats s'aplicaran
aquelles mesures necessàries per evitar possibles danys als mateixos.
El Pla general no preveu creixements ni cap desenvolupament en els límits dels espais
protegits. Per tant, no es preveuen afeccions sobre els valors naturals i els seus recursos.
El Pla general inclourà mesures de protecció de la vegetació en els projectes
d'urbanització, per evitar la fragmentació dels ecosistemes, de corredors ecològics i del
litoral i les costes, planificant una zonificació ambiental de l'entorn.
El Pla general inclou una proposta per potenciar el senderisme i les connexions amb la
ruta de pedra en sec de la Serra de tramuntana perquè permetin el gaudi de l'entorn
natural.
El Pla general protegeix la costa i el seu lliure accés i ús públic, garantint el trànsit pel
litoral protegint els sistemes dunars, i aiguamolls, etc., i intentant aconseguir un adequat
nivell de qualitat de les aigües i de la ribera de la mar, promovent oferir uns serveis de
qualitat turística sostenible al mateix temps que es potencien els valors naturals.
El Pla general preveu mesures per implantar actuacions de prevenció, sobretot dels danys
antròpics (deguts a l'activitat humana).
El Pla general, per protegir el sòl de la contaminació, planificarà els usos forestals,
agrícoles o de mera conservació de la vegetació, fomentant els usos econòmics
tradicionals al territori.
El Pla general planificarà connectors entre les diferents zones protegides ja que són
d'importància fonamental per aconseguir territoris i societats sostenibles.
El Pla general planificarà la introducció de xarxes verdes a escala de barri i de ciutat,
afavorint el seu accés als ciutadans.
El Pla general regularà els criteris de sostenibilitat per a les condicions de creació de
zones verdes, en relació a consum d'aigua, condicions climàtiques i superfície de sòl.
El Pla general restringirà les llicències de moviments de terres perquè les modificacions
importants en la topografia del terreny sempre produeixen problemes d'evacuació de les
aigües de vessament.
El Pla general regularà un ús racional i adequat dels tipus de sòl, utilitzant-ho d'acord amb
la seva aptitud natural, atès que les variacions en els tipus d'ocupació del sòl afecten als
ecosistemes de forma directa (filtracions en l'aigua, absorció de contaminants, etc.)
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Secció 02. Lluita contra el canvi climàtic.
Protegir el medi ambient amb mesures preventives i reductores de la contaminació (reduir
emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminació atmosfèrica, lumínica, gestió de residus,
riscos industrials, tecnologies no contaminants,) estudiant i controlant els efectes provocats per
substàncies i formes d'energia sobre el medi ambient.
El canvi climàtic és un àrea prioritària ja que aquest fenomen transcendeix les fronteres de
l'ambiental i és un repte per a la Humanitat, i en això els governs locals són els que juguen un
paper prioritari en la lluita contra el dany causat per l'emissió de diòxid de carboni i altres gasos
d'efecte hivernacle. L'objectiu és obtenir una bona qualitat de l'aire en el mitjà urbà evitant la
contaminació atmosfèrica per partícules i anar reduint les emissions de CO2, sent prioritari
reduir dràsticament les emissions de gasos d'efecte hivernacle com a via per prevenir els greus
efectes del canvi climàtic i sobretot de l'escalfament global.
La metodologia abasta dues àrees clau, l'adaptació i la mitigació i una tercera que forma part
de les altres dues, com és la reducció d'emissions per desforestació i degradació de boscos.
Per tant el fet de mitigació de la petjada de carboni és anar adoptant tecnologies netes i
l'adaptació basada en els ecosistemes, buscant estratègies que presentin una bona relació
cost-eficàcia, en particular en els àmbits de l'energia, els transports, l'agricultura i la indústria.
D'acord amb l'anterior, per afavorir la lluita contra el canvi climàtic es proposen les següents
mesures:
 El Pla general proposarà la realització d'un catàleg d'accions locals en matèria de renou,
pols i males olors, tant al nivell residencial com a l'industrial i turístic.
 El Pla general fomentarà l'apantallament o la implantació de masses arbrades enfront de
zones industrials i entre les edificacions i vials de gran densitat de tràfic per evitar majors
efectes de renou i per minorar els efectes dels gasos d'efecte hivernacle.
 El Pla general distribuirà els espais verds a la ciutat com a mesura eficient per millorar el
clima del municipi.
 El Pla general promourà el foment de l'ús de transport públic enfront del privat, perquè si
s'incrementa el seu ús s'evitaran problemes de congestió i de contaminació acústica i de
l'aire. D'altra banda, s'instarà al fet que es limiti la velocitat dins del casc urbà (slow cities) i
es potenciarà la creació de noves zones d'aparcament dissuasòries.
 El Pla general proposarà accions de prevenció de la contaminació, mitjançant la
planificació d'objectius, apostant per calefaccions urbanes centralitzades, bombes de calor
i els biocombustibles i fomentar l'increment de la quota d'energies renovables.
 El Pla general fomentarà la millora del microclima mitjançant solucions paisatgístiques
sobretot amb la possibilitat d'anar creant itineraris paisatgístics en el casc urbà
 El Pla general proposarà la creació d'una ordenança municipal en la lluita pel canvi
climàtic i la seva coordinació amb els plans d'acció d'altres municipis.
 El Pla general impulsarà l'eficiència energètica en noves construccions i serveis
municipals, promovent que els sistemes urbans de calefacció, refrigeració o de producció
elèctrica estiguin influenciats per elements com l'exposició solar, la il·luminació natural o la
producció elèctrica per cogeneració.
 El Pla general proposarà el foment de programes d'avaluació dels consums energètics del
municipi, sustentant-los mitjançant processos de planificació i avaluació dels objectius
d'estalvi, eficiència i implantació d'energies renovables, quantificant l'aportació dels sectors
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d'activitat al canvi climàtic i inventariant les emissions totals del municipi per poder fixar
estratègies generals.
El Pla general proposarà la realització d'anàlisi i quantificació de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle dels serveis i instal·lacions municipals, que incloguin a més del consum
d'energia, la generació de residus i el consum d'aigua perquè es redactin propostes
concretes sobre aquest tema.
El Pla general proposarà mesures per a la difusió de la llum de l'enllumenat públic i dels
nous urbanitzables, augmentant la seva concentració cap al sòl i disminuint al mínim la
seva dispersió cap a l'atmosfera amb l'objectiu de reduir la contaminació lumínica i millorar
la seva eficiència.
El Pla general fomentarà una economia respectuosa amb el clima, basada en la
combinació de tecnologies i fonts energètiques amb baixos nivells d'emissió de carboni.
El Pla general proposarà mesures per a l'adequat tractament dels diferents tipus de
residus generats per deixalles i productes industrials, així com les emissions a l'atmosfera
procedents d'aquest sector i el foment de tècniques de producció netes.
El Pla general impulsarà la recollida selectiva de matèria orgànica biodegradable, al seu
compostatge i a la promoció de compost de qualitat agrícola preveient reserves de sòl per
a compostatge i tractament de residus vegetals
El Pla general fomentarà l'ús de vehicles moderns amb baixa emissió de substàncies
nocives i fomentar la recollida separada de desaprofitaments per al seu reciclatge a més
de fomentar l'ús de productes biodegradables favorables al medi ambient
El Pla general proposarà mesures de control de cartells i panells publicitaris per evitar una
sobrecàrrega de contaminació lumínica i visual.
El Pla general proposarà mesures de control sobre l'abandó de residus de forma
incontrolada, ja que és una de les majors afeccions sobre el paisatge i és un contaminant
de sòl i aigua.
El Pla general localitzarà els sòls potencialment contaminats i les ruïnes industrials tenint
en consideració la contaminació del sòl en l'assignació d'usos.
El Pla general proposarà als edificis i establiments la previsió d'espais i instal·lacions que
facilitin la recollida selectiva

Secció 03. Protecció de la salut i la qualitat de vida.
El Pla general preveurà una protecció sanitària de la població enfront de renous o
pertorbacions acústiques i un medi ambient adequat que contribueixi a garantir la salut pública,
de manera que els nivells de contaminació no tinguin efectes perjudicials sobre els éssers
humans.
El Pla general determinarà les zones de nuclis urbans amb problemes de saturació i congestió i
amb espais degradats i problemes de marginació social que fan aquestes perifèries urbanes
amb usos residencials d'alta intensitat i males condicions de salubritat. La necessitat d'una
planificació estratègica i una millor gestió del medi ambient ja que degeneren efectes negatius
sobre la salut de les persones derivades d'aquest deteriorament, degenerant l'entorn urbà
generant una acumulació de problemes causats per la pol·lució, renou, densitat de trànsit i
residus.
És necessari fer de la ciutat un lloc més saludable on poder habitar. Es tracta d'afrontar el
desafiament de la sostenibilitat global amb models de sostenibilitat local implantant nous
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sistemes de gestió a les zones urbanes des d'una nova perspectiva, ja que la qualitat de vida
dels ciutadans i la sostenibilitat ambiental dels ecosistemes urbans depèn en gran part de la
qualitat de l'aire, reduint la contaminació atmosfèrica de les ciutats i la contaminació de l'aire
interior dels edificis (floridura, espores, pols, fums, partícules de neteja). Per a això és
imprescindible que es prenguin mesures per a la millora de qualitat de l'aire urbà, plantejant un
conjunt de polítiques integrades.
D'acord amb l'anterior, per a la consecució de la protecció de la salut i la qualitat de vida, es
proposen les següents mesures:
 Una ciutat més per a vianants i planificada per evitar una ocupació innecessària de sòl, ja
que l'augment del seu consum també té impactes negatius en la biodiversitat i els
ecosistemes.
 El foment de patrons de logística eficients amb una millora de l'eficiència energètica.
 El foment i la racionalització de les alternatives de mobilitat, ja que en l'àmbit urbà és on es
concreta la mobilitat a través de la xarxa de carrers que són les que donen forma i
caracteritzen l'espai públic destinat als fluxos de transport, prenent com a mesures a
aplicar la contenció i restricció de l'ús del cotxe mitjançant la conversió en zones de
vianants de carrers, places i jardins.
 Exercir un control més exhaustiu de les instal·lacions de combustió existents ja que són
les productores d'emissions de diòxid de sofre, nitrogen i partícules en l'aire ambienti

Secció 04. Repercussions al medi ambient de projectes públics i privats: aigües i
infraestructures.
L'increment demogràfic o de producció i serveis implica un major impacte negatiu sobre el medi
ambient en relació a la protecció i gestió de les aigües així com la suficiència per satisfer noves
demandes (qualitat de l'aigua per a consum humà, per a bany, aigües superficials, qualitat dels
abocaments), a l'augment d'abocaments i residus, i en relació a l'impacte produït per ampliació
o implementació de noves infraestructures.
Tenint en compte aquests factors, dels quals tres es troben relacionats amb l'existent i un
relacionat amb previsions futures, s'ha realitzat una anàlisi dels objectius de protecció
mediambiental a tenir en compte per al desenvolupament d'un model territorial sostenible del
municipi de Palma de Mallorca, assentant les bases de l'ordenament mediambiental del
municipi conjuntament amb el territorial, en el seu triple vessant econòmic, social i ambiental
La Carta d’Aalborg subjecta les polítiques urbanístiques i d'ordenació del territori elaborades
des de criteris ambientals (ecourbanisme) mitjançant l'avaluació ambiental estratègica,
transport sostenible, reducció d'emissions de combustibles fòssils (per reduir gasos que
provoquen l'efecte hivernacle) i la reducció dels efectes nocius de la contaminació i els residus.
Tots ells són temes que aborden les ciutats compromeses amb la sostenibilitat.
Per tant una de les prioritats d'aquesta Revisió del Pla general és contribuir a i potenciar el
desenvolupament de mesures de prevenció i compliment d'objectius relacionats amb els quatre
eixos de protecció mediambiental. En el marc del desenvolupament sostenible s'aposta per una
ciutat intermèdia i aplicar criteris d'urbanisme i gestió adaptats concretament a les necessitats,
capacitat de recursos i les característiques en creixement de la ciutat de grandària mitjana.
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Tot projecte abans de materialitzar-se és susceptible de ser sotmès a una anàlisi que permeti
avaluar l'impacte dels canvis que van a produir-se, d'aquí l'exigència legal de l'avaluació
d'impacte ambiental de determinats projectes que es realitza mitjançant un procés d'anàlisi de
les diferents alternatives possibles amb la finalitat de diferenciar avantatges i desavantatges i
permetre poder prioritzar aquelles que disminueixin els impactes no desitjats,
La pressió demogràfica del medi urbà unida a altres variables com el consum d'aigua, la
producció de residus, el consum i ús del sòl i la disponibilitat d'infraestructures són rellevants de
cara als factors mediambientals
D'acord amb l'anterior, independentment de les accions que requereixen un estudi d'impacte
ambiental, per aconseguir una menor repercussió en el medi ambient de projectes públics i
privats, es proposen les següents mesures:
 Promoure un creixement de manera ordenada a fi d'obtenir una major eficàcia en la gestió
i desenvolupament de les activitats econòmiques, les infraestructures i equipaments, àrees
residencials i protecció del nostre patrimoni cultural, històric i natural, orientat cap a la
millora ambiental en la construcció dels hàbitats urbà i rural.
 El Pla general haurà de proposar la recuperació i aprofitament de parcel·les localitzades
dins de la trama urbana i les seves àrees properes, per la qual cosa els nous
desenvolupaments urbanístics no suposaran un creixement notori.
 Proposta d'un augment de densitat del sòl ocupat per aconseguir una ciutat compacta que
permeti l'accés als serveis per mitjans no motoritzats.
 Ordenar les volumetries i densitats, sense oblidar color, forma i materials empleats,
mitjançant la creació d'una uniformitat amb el paisatge de cada zona, amb la consegüent
millora de la qualitat visual.
 Fomentar la construcció i renovació dels edificis i entorns edificats de manera que siguin
eficients en el consum i respectuosos amb el barri
 Per compensar les zones mes degradades, impulsar la creació de zones verdes.
 Contribuir a conservar el patrimoni cultural i històric si es tracta de rehabilitació d'edificis o
conjunts històrics o populars i destacar la seva incidència en l'aspecte cultural de la ciutat
 Fomentar la diversitat, qualitat i versatilitat dels espais públics de la ciutat, dissenyant
espais multifuncionals fomentant el disseny de places i carrers no solament des de criteris
funcionals o estètics sinó eficients i de confort.
 Restringir la tipologia de illeta tancada amb jardins o equipaments en el seu interior que
substitueixen als públics ja que la pèrdua de qualitat de vida urbana porta amb si un
element negatiu en el planejament de la ciutat.
 Fomentar un ús intens del patrimoni construït amb la finalitat de fer una ciutat més
competitiva i obtenir una major eficiència local.
 Promoure l'edificació en sectors essencialment plans per no realitzar moviments de terra
importants perquè suposen un estalvi en consum d'energia i contaminació.
 Prohibir l'eliminació de masses arbrades i camins rurals, fomentant la recuperació
d'infraestructures en desús dins dels entorns rurals.
 Planificar una ordenació paisatgística a l'efecte d'exercir les accions amb vista a crear,
millorar o restaurar paisatges.
 Quant a turisme cultural, es redactaran plans especials de protecció de les àrees
afectades, possibilitant la prioritat de la instal·lació de determinats usos en espais i edificis
aptes per a això i permetent activitats econòmiques adequades.

Fase d’Avanç de planejament. Setembre 2014

Volum 01. Pàg. 186 de 212

ANTONIO LLAMAS MARQUEZ 23-10-2014 Arquitecte Cap Departament Habitatge, Coordinador Revisió PGOU. Expedient PA 2010/12. Avanç
de Planejament

 Promoure la formulació de programes de turisme ecològicament racional i culturalment
sensible com a estratègies de desenvolupament sostenible.
 Fomentar i coordinar accions complementàries amb els grans operadors empresarials i
turístics a l'efecte de formular estratègies i directrius que permetin adoptar mesures
específiques de protecció del paisatge, tant urbà com a natural, i de protecció del medi
ambient.
 Planificar una gestió integrada de les zones costaneres del municipi protegint millor el
litoral enfront dels excessos urbanístics, diferenciant els trams de platja contigües a sòls
urbanitzats, de les quals es troben en trams naturals o sòl rural.
 La qualitat de l'entorn urbà ha adquirit una enorme transcendència en l'ordenació del
turisme, no solament mitjançant l'ordenació dels allotjaments turístics sinó també en la
creació o conservació de les condicions que fan de la ciutat una destinació turística
atractiva. Per això des d'aquest Ajuntament es pretén una racional ordenació de la
planificació urbana mitjançant la fixació d'uns estàndards que impedeixin la saturació i
garanteixin l'existència de suficients parcs i jardins
 Evitar fragments urbans separats, és a dir que cada barri es converteixi en un fragment de
ciutat tancada en si mateix, promovent una zonificació que permeti barrejar els usos a
cada barri i oferir equipaments, dotacions i serveis petits distribuïts adequadament des de
la proximitat.
 Prioritzar les renovacions dels edificis enfront de demolicions o reconstruccions ja que
permeten conservar els materials i l'energia continguda en ells i evitar amb això la reducció
de residus de demolició i construcció per evitar crear nous abocadors que impliquen un
major impacte mediambiental.
 Fomentar la imposició de mesures estructurals en zones de risc potencial d'inundació.
 Fomentar la recollida d'aigües pluvials dels edificis i l'ús de sistemes de retenció i filtració
d'aigües pluvials.
 Fomentar l'ocupació de paviments permeables, sobretot a les noves urbanitzacions perquè
recarreguen els nivells freàtics.
 Imposar restriccions a l'edificabilitat on la capa freàtica arribi a ser superficial.
 Fomentar que els edificis nous es construeixin amb tecnologies de millor i major depuració
de les aigües residuals abans del seu abocament i promoure una planificació per
determinar zones sensibles i menys sensibles per instal·lar els col·lectors.
 Protegir els aiguamolls com a patrimoni natural, en ser un recurs paisatgístic de primer
ordre.
 Prioritzar la ubicació d'infraestructures en àmbits degradats o aprofitant i millorant les
instal·lacions existents per aconseguir un major ús eficient, a l'efecte d'ocasionar el mínim
impacte ambiental.
 Foment de la proximitat urbana als equipaments i dotacions, ja que l'augment d'espai
urbanitzat es basa també en un augment d'infraestructures viàries i en espais destinats a
oci i temps lliure, i és necessari escurçar distàncies perquè afecta a obres i mobilitat.
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TÍTOL 08. PROPOSTES GENERALS DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA.
Capítol 01. El Conveni Europeu del Paisatge (CEP).
Secció 01. La ratificació per Espanya.
El Conveni Europeu del Paisatge (CEP), promogut i aprovat pel Comitè de Ministres del
Consell d'Europa el 19 de juliol de 2000 i obert als Estats membres a la signatura a Florència el
20 d'octubre de 2000, va entrar en vigor l'1 de març de 2004, tenint com a objectiu fonamental
promoure la protecció, gestió i ordenació dels paisatges europeus.
El Govern d'Espanya, des dels Ministeris de Medi ambient i Cultura, Comunitats Autònomes,
Institucions i experts i mitjançant les gestions del Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació, va
ratificar aquest Conveni el 26 de novembre de 2007 i va entrar en vigor l'1 de març de 2008.
El Conveni ofereix un marc per situar el paisatge en un primer plànol de les polítiques europees
en matèria de Patrimoni Cultural, Medi ambient i Ordenació del Territori. Aquests conceptes de
Patrimoni Cultural i Natural per primera vegada es fusionen en una visió integral del paisatge,
que contempla tant els aspectes naturals com els culturals. A més introdueix la dimensió social
del paisatge i li atorga la consideració d'element de benestar, donant especial cobertura a la
relació que s'estableix entre l'ésser humà i el mitjà que habita

Secció 02. L’adhesió del Consell de Mallorca.
El Consell de Mallorca, mitjançant acord adoptat en Ple el dia 4 de febrer de 2008, es va
adherir a "els principis, els objectius i les mesures contingudes en el Conveni Europeu del
Paisatge" i va sol·licitar “als òrgans competents de la Xarxa Europea de Poders Locals i
Regionals per a l'Aplicació del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP-ENELC), l'ingrés del
Consell de Mallorca, en qualitat de membre, a la citada Xarxa”.
De conformitat amb l'anterior es van desenvolupar diversos treballs i es van establir les "Bases
per a una estratègia del paisatge", els "Criteris per guiar l'estratègia del paisatge", d'acord amb
els plantejaments del Conveni de Florència i unes línies d'actuació de diversos Projectes.

Secció 03. Directrius per l’aplicació del conveni.
El Comitè de Ministres va adoptar el dia 6 de febrer de 2008 una sèrie de recomanacions als
estats membre per adoptar en el marc de les seves polítiques nacionals, sobre les directrius
per a l'aplicació del Conveni Europeu del Paisatge, tenint en compte el desig expressat pel
Consell d'Europa en la conferència sobre el Conveni Europeu del Paisatge, celebrada a
Estrasburg el 22 i 23 de març de 2007.
Aquestes directrius recomanades pel Comitè i adoptades pel Pla General són, en resum, les
següents:
A. Considerar el territori íntegrament
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El Conveni s'aplica al conjunt del territori i cobreix els espais naturals, rurals, urbans i
periurbans. Concerneix tant als espais terrestres com a les aigües interiors i marítimes. Afecta a
paisatges que poden ser considerats rellevants així com a paisatges quotidians i a paisatges
degradats.
B. Reconèixer el paper fonamental del coneixement
La identificació, caracterització i qualificació dels paisatges constitueix la fase preliminar de
qualsevol política de paisatge. Això implica una anàlisi del paisatge en els plànols morfològic,
històric, cultural i natural, i de les seves interrelacions, així com una anàlisi de les
transformacions. La percepció del paisatge per la població ha de ser també analitzada, des del
punt de vista tant del seu desenvolupament històric com del seu significat recent.
C. Promoure la sensibilització
La implicació activa de la població suposa que el coneixement especialitzat sigui accessible a
tots, és a dir, que sigui fàcilment accessible, estructurat i presentat d'una manera que pugui ser
comprès fins i tot per no especialistes.
D. Formular estratègies per al paisatge
Cada nivell administratiu (nacional, regional i local) està cridat a formular estratègies per al
paisatge, específiques i/o sectorials, dins del marc de les seves competències. Aquestes es
recolzen en els mitjans i institucions que, coordinats en el temps i en l'espai, permeten
programar la posada en pràctica de la política. Les diferents estratègies haurien d'estar
vinculades entre elles pels objectius de qualitat paisatgística.
I. Integrar el paisatge en les polítiques territorials
El paisatge hauria de ser integrat en l'elaboració de totes les polítiques d'ordenació territorial, ja
siguin generals o sectorials, amb la finalitat de conduir propostes que permetin incrementar la
qualitat de la protecció, gestió i ordenació del paisatge.
F. Integrar el paisatge en les polítiques sectorials
El paisatge hauria de ser tingut en compte per als procediments apropiats, que permetin
integrar sistemàticament la dimensió paisatgística en totes les polítiques que influeixen en la
qualitat dels llocs. La integració es refereix tant als diferents organismes i departaments
administratius del mateix nivell (integració horitzontal) com als diversos organismes pertanyents
a diferents nivells (integració vertical).
G. Posar en pràctica la participació pública
Totes les accions empreses per a la definició, realització i seguiment de polítiques de paisatge
haurien d'estar precedides i acompanyades per procediments de participació de la població i
els agents afectats, amb l'objectiu de permetre'ls jugar un paper actiu en la formulació dels
objectius de qualitat paisatgística, la seva posada en pràctica i el seu seguiment.
H. Respectar els objectius de qualitat paisatgística
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Cada intervenció o projecte d'ordenació hauria de respectar els objectius de qualitat
paisatgística. Haurien de, en particular, millorar la qualitat paisatgística o com a mínim, no
provocar una deterioració d’aquesta. En conseqüència, serà necessari avaluar els efectes dels
projectes, sigui la que sigui la seva escala, sobre els paisatges i definir regles i instruments per
respondre a aquests efectes. Cada intervenció o projecte d'ordenació hauria de ser no només
compatible, sinó també apropiada per a les característiques dels llocs.
I. Desenvolupar l'assistència mútua i l'intercanviï d'informació
L'intercanvi d'informació, la circulació d'idees, metodologies i experiències entre els
especialistes del paisatge, i els ensenyaments derivats d'aquestes experiències són
fonamentals per enfortir l'arrelament social i territorial del Conveni Europeu del Paisatge i
aconseguir els seus objectius.
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Capítol 02. Les propostes d’adaptació del Pla General al CEP
Secció 01. Introducció.
El Pla general, desenvolupa, sobre la base de l'apèndix 1 de les recomanacions del CEP i els
criteris establerts pel Consell de Mallorca, i amb independència del compliment de les
determinacions legals corresponents a la segona modificació del Pla territorial insular de
Mallorca, tota una estratègia al voltant del concepte de paisatge per posar el valor i adaptar-se
als criteris i recomanacions del Comitè de Ministres.
Es creen els "Estudis d'arquitectura del paisatge" i una estratègia paisatgística per als espais
públics a través de les figures dels Connectors ambientals i els Corredors paisatgístics urbans
així com per a les Àrees ambientals que es relacionen amb els Nuclis tradicionals. També es
definiran a través de la normativa les condicions d'estètica i desenvolupament de les noves
urbanitzacions.

Secció 02. Les propostes generals de valoració, ordenació i preservació del paisatge.
El paisatge, tal com ho defineix el Conveni Europeu del Paisatge, és font de riquesa, tant
econòmica com a natural, per la qual cosa ha de ser tractat com un recurs d'elevat potencial.
Així, en el nou planejament s'integra la component paisatgística tenint en compte les següents
propostes generals:
 Ordenació de les volumetries i densitats, sense oblidar color, forma i materials emprats,
mitjançant la creació d’una uniformitat amb el paisatge de cada zona, amb la consegüent
millora de la qualitat visual.
 Tenir en compte criteris d’ordenació paisatgística, pantalles visuals de caràcter natural
(espècies autòctones) entre les edificacions i vials, sobretot als polígons industrials.
 Per compensar les zones més degradades, impulsar la creació de zones verdes.
 Major vigilància i elevar les sancions per a aquells que abandonin residus de forma
incontrolada, ja que és una de las majors afeccions sobre el paisatge.
 Regulació de cartells i panells publicitaris.
 Augmentar el valor del nucli antic mitjançant la creació d’itineraris paisatgístics
 Edificacions potencialment distorsionadores de l’entorn requeriran un Estudi d’arquitectura
del paisatge.
Els principis rectors generals de valoració, ordenació i preservació del paisatge que han de
regir en la realització dels Projectes d’arquitectura del paisatge seran els següents:
 El paisatge ha de ser un element conformador de benestar, tant individual com a col·lectiu
de tots els palmesans, reconeixent a més dels seus valors propis, com són els estètics i
ambientals, unes externalitats positives econòmiques, culturals i socials.
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 Dotar al paisatge d’un reconeixement jurídic com a valor patrimonial e identitari de la ciutat
i de tots els seus ciutadans.
 Desenvolupar una utilització racional del sòl, així com la conservació dels ecosistemes i
dels seus processos, amb la finalitat d’un desenvolupament urbanístic sostenible
respectuós amb el paisatge.
 Considerar les conseqüències paisatgístiques de les actuacions sobre el territori,
mitjançant la valoració dels seus efectes i adoptant totes aquelles mesures necessàries
per a la seva adequada integració paisatgística.
 Sensibilitzar sobre el valor del paisatge com a recurs econòmic i les seves funcions a nivell
social i ambiental, així com els processos de transformació als quals es veu sotmès.
Mitjançant els Estudis d'arquitectura del paisatge s'estableixen les Unitats de paisatge, amb els
corresponents objectius de qualitat i les següents propostes a adoptar per a la seva consecució:
Paisatge urbà:
Millora del caràcter existent.
 Potenciar els recorreguts per als vianants i ciclistes de l’entramat urbà, mitjançant la
correcta gestió dels existents i/o introducció de nous traçats, que permetin apropar als
ciutadans els recursos paisatgístics identificats i els paisatges d’alt valor.
 Ordenar els espais de transició entre els usos urbans i els de sòl rústic, així com els espais
intersticials entre nuclis urbans.
 Vetllar per la integració paisatgística de les infraestructures existents i previstes.
 Manteniment adequat de les zones verdes per garantir el seu valor paisatgístic.
Restauració del caràcter.


Cuidar les vores urbanes, ja que amb això es revaloritza la qualitat de percepció de la
unitat.

Creació de nous paisatges.



Crear noves zones verdes.
Fomentar un creixement que busqui la consolidació dels espais urbans existents, amb la
finalitat de homogeneïtzar els desenvolupaments propers als actuals nuclis enfront de
l’ocupació d’espais discontinus i separats d’aquests.

Paisatge industrial:
Millora del caràcter existent.


Eliminació de les àrees degradades o amb elements negatius derivats d’un mal ús de les
infraestructures o un mal manteniment de les mateixes, como a zones d’escombraires,
voreres en mal estat, etc.
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Creació de nous paisatges.


Introducció d’elements paisatgístics que rompin la homogeneïtat del paisatge industrial i
actuen com a nexes de connexió amb les altres unitats de paisatge (petites zones verdes,
carril bici, mobiliari urbà, etc.)

Paisatge agrícola:
Millora del caràcter existent.



Rehabilitar els recursos amb alt valor paisatgístic (arquitectura rural, sistemes de reg
tradicional…) cercant fórmules que permetin el manteniment econòmic i social de les
activitats agrícoles tradicionals.
Definir una nova relació entre el sòl rústic i la població no rural, fomentant els usos públics i
recreatius compatibles amb la protecció del camp.

Creació de nous paisatges.


Introduir elements que connectin les zones agrícoles amb el nucli urbà amb carril bici,
passejos per als vianants, àrees verdes, etc. per millorar el paisatge periurbà o de transició
entre tots dos.

Conservació i manteniment del caràcter existent.


Preservar les borses de Sòl rústic, ja sigui protegit o comú.
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TÍTOL 09. PROPOSTES GENERALS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LLUITA CONTRA EL
CANVI CLIMÀTIC
En aquest títol es recull la proposta de mesures encaminades a la consecució de la
sostenibilitat i eficiència dels sistemes generals d'infraestructures d'instal·lacions i serveis i de
lluita contra el canvi climàtic.
Capítol 01. Mesures de lluita contra el canvi climàtic
Secció 01. Mesures sobre la qualitat atmosfèrica
1. Tots els projectes d'urbanització, en representar desenvolupaments urbanístics que
suposen un augment de les emissions de CO2 atmosfèric i de gasos d'efecte hivernacle,
hauran de dedicar un 1% del cost de l'obra a accions per compensar aquest perjudici
ambiental, mitjançant actuacions de correcció d'emissions mitjançant la creació d'embornals
de carboni, sent les més senzilles les actuacions de caràcter forestal.
2. S'haurà d'atendre a solucions que redueixin el consum d'energia en els sistemes
d'enllumenat, fomentant la il·luminació natural dels habitatges, espais de treball i oci, la
implantació de lluminàries de baix consum (tant en espais públics com en les construccions)
i la implantació de sistemes de control de funcionament (sensors de moviment, sensors de
lluminositat, etc.), segons els criteris definits en la Llei 3/2005, de 20 abril, de Protecció del
mitjà nocturn.
3. Es recomana que tota edificació de nova construcció i reforma integral hagi d'incorporar, si
és tècnicament possible, instal·lacions productores d'altres fonts d'energia de les
denominades alternatives, amb capacitat suficient per a les necessitats pròpies de l'edifici.

Secció 02. Mesures sobre la qualitat acústica i vibracions
1. Les àrees urbanitzades existents, així com els nous desenvolupaments urbans, tenen
assignades en la zonificació acústica del municipi de Palma de Mallorca una qualificació,
que implica uns objectius de qualitat acústica d'obligat compliment.
2. Es denegaran les llicències de construcció d'edificacions destinades a habitatges, usos
hospitalaris, educatius o culturals, si els índexs d’immisió incompleixen els objectius de
qualitat acústica que siguin aplicables a la corresponent zonificació.
3. En noves urbanitzacions, amb la finalitat d'aconseguir els objectius d'emissió acústica
establerts en la legislació, el promotor haurà de realitzar un estudi acústic exhaustiu, on
s'haurà de tenir en compte el renou actual i el previst i es realitzarà una hipòtesi de mapa de
renou previst tenint en compte:
a.
b.
c.
d.

Les emissions de renou actuals.
Les emissions de renous generades a la nova urbanització.
Les barreres acústiques que suposen les noves edificacions previstes.
Les mesures correctores que establiran els promotors per aconseguir l'objectiu
acústic establert per la legislació.
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i. S'estudiaran les solucions de paviments sonorreductores.
ii. S’ordenarà el tràfic, amb la finalitat de marcar vies de comunicació
primàries i secundàries que possibilitin la reducció de velocitats
permeses en aquestes últimes.
iii. S'estudiaran pantalles acústiques enfront de vies principals de
comunicació.
4. Totes les noves construccions d'edificació i obres de reforma integral per a l'obtenció de
llicència municipal hauran d'aportar una declaració responsable del projectista de l'obra,
conforme amb el compliment del CTE en matèria d'acústica i la zonificació acústica que li
correspon.
5. Totes les noves construccions d'edificació i les obres de reforma integral, per a l'obtenció
del certificat final d'obra municipal, han de presentar un certificat acústic de l'edificació, que
contindrà com a mínim:
a.
b.

c.

Determinació de la normativa vigent.
Mesuraments experimentals in situ en condicions normalitzades, acreditatiu de
l'aïllament acústic dels elements que constitueixen els tancaments verticals de
façanes, mitgeres, cobertes, tancaments horitzontals, inclosos els forjats que
separin habitatges d'altres usos, i els elements de separació amb sales que
continguin fonts de renou o vibració (caixes d'ascensors, calderes i qualsevol altra
màquina).
Certificat de la direcció d'obra, on es reflecteixin tots els elements constructius que
conformen l'edifici per ells dirigit i de quin materials estan composts.

6. Quant als nivells de vibració permesos en les edificacions són els definits en el RD
1367/2007, o el que ho substitueixi, el qual en el seu annex II fixa els valors màxims. El
projectista de l'obra realitzarà una declaració responsable conformi amb el compliment de la
normativa matèria de vibracions
7. Serà motiu suficient de denegació de llicència municipal la no presentació de la
documentació ambiental requerida en els apartats 3, 4, 5 i 6.
8. Independentment dels punts anteriors, s'ha d'atendre a l'establert en la legislació vigent i en
la/les ordenança/s municipal que es trobin en vigor.
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Capítol 03. Mesures sobre l'eficiència energètica
1. En el cas dels edificis que se sotmetin a rehabilitació integral s'haurà de, com a mínim,
realitzar informe que contindrà la millora de l'eficiència energètica aconseguida després de
la rehabilitació atenent específicament:
a) Rehabilitació energètica de l'envolupant tèrmica
b) Millores introduïdes en les instal·lacions tèrmiques
c) Millores introduïdes en els sistemes d'il·luminació interior i exterior.
d) Millores proposades per a l'aprofitament de bombament d'aigües per a tots els seus
usos, proveïment, reg, etc.
2. L'obligatorietat de compliment de presentació de la certificació energètica en tota nova
construcció, així com en aquelles que el seu cost de rehabilitació sigui superior al 51% de la
taxació de l'edifici.
3. L'estàndard del municipi de Palma per a la certificació energètica per a les noves
edificacions, incloent les de rehabilitació definides en l'apartat anterior, és una certificació
energètica classe C.
4. Seran d'obligat compliment les instruccions tècniques per a les instal·lacions d'enllumenat
exterior (servei d'enllumenat públic), mentre no es desenvolupi una ordenança específica.
5. Així mateix seran d'obligat compliment les mesures per a la millora de l'eficiència energètica
recollides en el Codi Tècnic de l'Edificació.
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Capítol 04. Mesures sobre la qualitat hídrica
1. Els plans parcials incorporaran mesures edificatòries i paisatgístiques per aconseguir el
màxim de superfície permeable (exigint un mínim del 25%), especialment en vials,
aparcaments i espais lliures públics.
2 Els planes parcials incorporaran mecanismes d'aprofitament de l'aigua de pluja per al seu
futur ús tant de reg com de neteja.
3. Els projectes d'urbanització han d'adjuntar un projecte de jardineria, el qual aplicarà mètodes
de xerojardineria en el seu disseny i manteniment de les zones verdes, limitant les espècies
que demandin una aportació elevada de recursos hídrics de forma artificial, utilitzant
preferentment espècies autòctones de clima mediterrani.
4. Sense perjudici dels anteriors,
a) Les zones destinades a estacionament en superfície, equipaments, espais lliures públics
han de ser permeables, podent introduir paviments discontinus.
b) Tots els nous desenvolupaments urbanístics hauran de comptar amb xarxes separadores
de sanejament i pluvials o, en cas necessari, actuacions que permetin reduir impactes
derivats de xarxes unitàries com la construcció de tancs de tempesta.
c) Totes els nous habitatges hauran de tenir un comptador d'aigua individualitzat.
i. En el cas que existeixin sistemes d'aigua calenta i de reg de les seves zones verdes
centralitzats s’hauran de col·locar comptadors per a cadascuna d'aquestes
activitats.
ii. En totes les piscines s'instal·larà un comptador independent que permeti controlar el
volum d'aigua aportada al vas, no havent d'incloure cap altre servei.
iii. Es crearà un registre municipal de piscines depenent del departament de medi
ambient municipal, el qual exigirà la inscripció de totes les piscines tant públiques com
a privades i que totes elles hauran de realitzar una prova d'estanqueïtat i control de
fugides, com a mínim cada tres anys.
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Capítol 05. Mesures sobre residus sòlids
Els usos terciaris comercials, hotelers i lúdics comptaran amb un local per a galledes
d'escombraries que compleixin les següents condicions:
a) La seva superfície útil serà de 0,25 m² de superfície per cada 100 m² de superfície útil
d'ús pel públic, amb un mínim de 5 m² de superfície.
b) Quan el local no posseeixi ventilació natural croada, la ventilació es farà mitjançant
xemeneia independent.
c) Els locals posseiran un sistema de fer la neteja manual, reixetes d'abocament d'aigües
de neteja, ventilació i un adequat tractament de trespol i parets, com a enrajolat.
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Capítol 06. Mesures d'integració paisatgística i ambiental
1. Totes les noves construccions s’han d'integrar paisatgísticament en el seu entorn, sigui
quina sigui la seva qualificació. En cap concepte poden produir una disminució dels valors
mediambientals preexistents, ja sigui en el seu procés de construcció o presència.
2. L'arbrat existent ha de ser protegit, sigui quina sigui la seva ubicació o qualificació
urbanística.
3. Quan sigui necessari eliminar alguns exemplars per causa d'execució de la urbanització o
edificació, ja sigui en espais públics o privats, es procurarà que afectin als exemplars de
menor significació, i en tot cas, s'han d'indicar els arbres afectats assenyalant la seva edat i
port en la sol·licitud de llicència, assenyalant la seva situació en els plànols del projecte.
4. Tota pèrdua d'arbrat en la via o espai públic o privat, haurà de ser reposada de forma
immediata amb ports i característiques anàlogues, bé mitjançant el transplantament del peu
afectat o per substitució de tres nous exemplars d'espècies autòctones amb un contorn
mínim de 18 cm. mesurat a 1 m de la base de l'arbre en algun dels següents
emplaçaments:
a) La parcel·la o terreny en què es vagi a realitzar l'actuació.
b) En viari o espai lliure públic que a aquest efecte assenyali l'Ajuntament.
5. Les despeses derivades de les actuacions indicades en el punt anterior seran a càrrec del
promotor o sol·licitant de l'actuació.
6. La construcció de nova edificació haurà d'anar acompanyada de la plantació d'almenys 3
arbres per cada 100 m2 de parcel·la no ocupada per l'edificació ni per l'aparcament associat
a la mateixa. El contorn mínim de l'arbre a plantar serà de 18 cm mesurat a 1 m de la base
de l'arbre.
7

S'introdueixen mesures per fomentar l'ús de cobertes vegetals:
a) Als edificis residencials, terciaris i productius amb coberta plana dels nous
desenvolupaments urbanístics es propiciarà la implantació de sistemes de cobertes
vegetades en aquelles zones no afectades per instal·lacions de captació solar o de
qualsevol altre tipus.
b) En els projectes d'equipaments públics i/o privats es valorarà l'aplicació de la
mesura anterior, i serà aplicable sempre que no sigui desaconsellable per motius
ambientals, arquitectònics, tècnics o altres.
c) Així mateix, en els projectes d'edificació s'hauran de justificar els següents extrems:
i. Inclusió de cobertes vegetades en atenció a l'apartat anterior.
ii.Orientació de les edificacions atenent a una relació equilibrada entre les
preexistències edificades, els condicionants físics i l’assolallat.
iii. L'emplaçament dels espais lliures (públics i privats) i dels equipaments a l'aire
lliure.
iv. La grandària i nombre de buits segons la seva orientació.
v. En el cas de solucions constructives envidriades o tipus mur cortina, justificació
de l'eficiència o mesures correctores per minimitzar el balanç energètic.
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8. La urbanització dels sistemes generals i locals d'espais lliures en funció de la seva
superfície hauran de garantir que almenys el 70% de la seva superfície sigui permeable i
permeti la plantació d'espècies vegetals o bé mantingui les seves condicions naturals.
9. Els espais lliures públics hauran de ser accessibles des de vial rodat en un percentatge
d’almenys el 75% del seu perímetre
10. En el disseny dels espais lliures s'haurà d'atendre a la diferent normativa d'aplicació, i en
particular a les d'accessibilitat universal, i en els projectes d'urbanització dels espais lliures
de nova urbanització s'inclourà un plànol d'ordenació amb els itineraris per als vianants
accessibles interiors al mateix, que haurà de connectar totes les instal·lacions, activitats i
serveis de l'espai urbanitzat.
11. Quedarà prohibit l'ús de productes nocius o perillosos per a la salut o el medi ambient.
12. Els responsables per acció o omissió de qualsevol deterioració del medi ambient estaran
obligats a la restitució de l'estat original a la seva costa, mitjançant l'adopció de les mesures
o execució de les obres precises per a tal fi, les quals hauran de ser aprovades o
ordenades prèviament per l'Ajuntament, amb els terminis i condicions pertinents.
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Capítol 07. Mesures d'integració ambiental sobre el procés de construcció
Els projectes d'urbanització, construcció i demolició hauran de contemplar les mesures
d'integració ambiental següents:
1. Els residus seran emmagatzemats en unes condicions adequades de seguretat i higiene,
procurant evitar en tot moment la mescla de les diferents categories de residus perillosos
entre si o d'aquests amb els quals no tinguin tal consideració.
2. Amb la finalitat d'evitar la contaminació de l'atmosfera per acció de partícules de pols,
s'hauran de regar totes aquelles zones d'obra on es produeixi un important moviment de
maquinària pesada, i es dotarà dels corresponents mecanismes aspiradors a aquells
processos constructius que generin importants quantitats de pols. Els camions que
transportin materials fins hauran d'anar coberts per evitar l'aixecament de pols durant el
transport.
3. Durant l'execució d'obres s'evitarà qualsevol tipus d'abocament al terreny, i especialment
qualsevol que pugui afectar de forma directa o indirecta al domini públic. Concretament, es
prohibeixen els canvis d'olis de la maquinària sobre el terreny i els abocaments d'olis i
carburants de la maquinària i camions que puguin danyar la qualitat de les aigües d'alguna
llera o al sòl.
4. S'haurà de retirar el mantell de terra vegetal i garantir la seva conservació per al seu
posterior aprofitament. Aquesta s'apilarà en piles de no més de 2 metres d'altura, i serà
reutilitzada en els espais lliures públics o privats de l'àmbit. Els sobrants podran ser posats
a la disposició de l'Ajuntament per a la millora dels sòls dels espais lliures públics.
5. Els propietaris dels sòls en els quals s'hagi desenvolupat en el passat alguna activitat
potencialment contaminant estaran obligats a presentar un informe de situació quan se
sol·liciti una llicència o autorització per a l'establiment d'alguna activitat diferent de les
activitats potencialment contaminants que suposi un canvi d'ús del sòl. En aquests supòsits,
no s'atorgarà la corresponent llicència mentre no s'acrediti que els sòls no es troben
contaminats per a l'ús a implantar, o bé que, havent tingut aquesta condició, l'han perdut
com a conseqüència d'actuacions de recuperació. D'acord amb el Reial decret 9/2005, de
14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i
els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, aquest aspecte haurà de
ser determinat mitjançant resolució de l'organisme autonòmic competent.
6. Es prendran les mesures necessàries per prevenir l'expansió d'espècies al·lòctones
invasores. En totes les actuacions que impliquin moviments de terra, encara que siguin
superficials, s'haurà de procedir amb caràcter previ a l'eradicació de les espècies invasores
presents en l'àmbit i el seu entorn. L'eliminació es realitzarà preferentment per mitjans
mecànics, especialment en les proximitats de zones humides, cursos torrencials o
comunitats costaneres, en les quals es tractarà de no afectar a la vegetació autòctona. Es
controlarà l'origen dels materials de farcit, terra vegetal, etc. amb la finalitat d'evitar la
presència de llavors d'aquestes espècies. Les noves superfícies generades hauran de ser
revegetades amb herbàcies en el menor termini possible.
7. Si durant els diferents treballs aparegués algun jaciment, troballa o indici que pogués tenir
una transcendència arqueològica d'importància, s'hauran de paralitzar amb caràcter
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cautelar totes les labors que poguessin afectar-li. Amb caràcter immediat, es remetrà al
Servei de Patrimoni un informe de les troballes per a la seva valoració i determinació, si
escau, de la realització d'una excavació d'urgència per a la recuperació i estudi de les
restes arqueològiques. En tot cas l'activitat no es reprendrà mentre no existeixi una
comunicació del Servei esmentat en tal sentit.
8. S'adoptaran mesures específiques per fomentar la vegetació i l'arbrat, tant en l'àmbit del
viari com en els espais lliures d'ús públic. Com a criteris per a la selecció d'espècies
vegetals es valoraran l'adaptació a les condicions ambientals de l'àmbit, el mínim consum
d'aigua i la seva eficiència hídrica, la capacitat de fixació de contaminants atmosfèrics,
l'interès per a la fauna, les condicions d’ombrejament, el seu risc al·lergènic i el valor estètic.
Aquests criteris també seran aplicable per a les espècies a utilitzar en les cobertes verdes.
En cap cas es podrà plantejar l'ús d'espècies al·lòctones amb caràcter invasor. Si bé per als
espais lliures d'ús públic en els àmbits associats a les lleres de torrents, es preferiran
espècies autòctones pròpies de les formacions de ribera, per al viari públic s'admetrà l'ús
complementari d'altres espècies ornamentals, justificant-se la seva selecció segons els
criteris indicats anteriorment.
9. Les obres s'adaptaran per permetre el pas de la fauna terrestre.
10. Els projectes d'execució atendran al que es disposa a la legislació que regula la producció i
gestió dels residus de construcció i demolició. A més de l'establert en els mateixos, l'estudi
de la gestió dels residus tindrà en compte:
a) L'obligació de justificar l'equilibri en els moviments de terres no només com a criteri
econòmic sinó com a minimització de residus i magatzematge i reutilització de la terra
vegetal sobrant.
b) Obligació de reutilització de materials de deixalla a la urbanització (sobrants de
construcció, demolicions, etc.).
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TÍTOL 10. PROPOSTES GENERALS D’ORDENACIÓ TERRITORIAL. ANÀLISI DE LES
DIFERENTS ALTERNATIVES.
Capítol únic. Estudi de les possibles alternatives.
Secció 01. Introducció.
És innegable que l'evolució d'un territori ve condicionada per la seva situació geogràfica, així
com pel seu desenvolupament al llarg de la història. L'estructura orgànica del territori de la
ciutat de Palma de Mallorca ve determinada per un caràcter emmurallat limítrof amb la mar,
amb nuclis de població dispersos extramurs.
Aquesta estructura orgànica s'ha mantingut intacta fins a principis del s. XX amb l'aprovació del
projecte d’Eixample en 1901 i el posterior enderrocament de la muralla, la qual cosa va
permetre el desenvolupament de la ciutat.
En qualsevol cas no és fins a 1960 quan es produeix un creixement espectacular de la ciutat
amb el desenvolupament de noves activitats econòmiques, com el turisme, provocant un
augment de població que va passar de 130.000 habitants en 1960 a més de 400.000
actualment, i, per tant, un creixement urbanístic sense comparació, que presenta un desordre
quant als traçats i una presència d'edificacions l’estètica i volumetria de les quals excedeix de
les històricament tradicionals, i la regeneració de les quals és de molt difícil tractament, sent un
problema més greu a les zones costaneres, en les quals la situació és pràcticament
irrecuperable. Tampoc es pot oblidar la proliferació d'usos de caràcter urbà assentats en Sòl
rústic.
Les actuals demandes socials i normatives porten a intentar recuperar la ciutat com un espai on
es desenvolupa íntegrament la vida dels seus ciutadans, amb la necessitat de realitzar un
urbanisme que prevalgui les necessitats socials, tenint com a eix inicial, i més en els nostres
dies, la creació d'ocupació, dotació residencial adequada, dotació industrial i de serveis,
capaços de donar solució a les futures necessitats i regular les que actualment no ho estiguin,
sense oblidar que l'objectiu d'aquests eixos és un urbanisme més humà, més social i
sostenible, amb la finalitat de recuperar l'habitabilitat de la ciutat i de cadascun dels seus barris
perduda en els últims cinquanta anys.

Secció 02. Alternatives.
Escometre les diferents alternatives es pot dur a terme des de tres tipus d'estratègies. La
primera és una estratègia continuista, que s'inicia amb les bases establertes en el Pla general
de 1998, corregint aspectes puntuals. La segona és una via adaptativa que es basa en una
revisió de tot el planejament de 1998 però des d'un punt de vista de conciliació normativa
sobrevinguda des de la seva aprovació. Finalment, la tercera estratègia es basa en un via
intervencionista que no solament es conforma des d'un punt de vista d'adaptació a la realitat
normativa sinó que proposa canvis en l'estructura general del territori.
La diferència bàsica entre elles és que tant la segona estratègia com la tercera engloben tot el
territori del municipi, possibilitant així una visió de conjunt a nivell d'estructura general del
territori, diferenciant-se aquestes dues per la seva visió temporal, ja que la tercera posseeix
una visió més ambiciosa a llarg termini.
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Secció 03. Alternativa 1.
Es basa en donar continuïtat al Pla general de 1998, els punts principals del qual són els que
s'enumeren a continuació, continguts en el Títol V (Objectius de la planificació) de la Memòria:
1) El reconocimiento de aquellas preexistencias de carácter histórico o tradicional, entendiendo
como tales:
a. La potenciación y recuperación del Centro Histórico.
b. La protección del Patrimonio arquitectónico y tradicional, dentro y fuera de la ciudad.
c. Los restos arqueológicos y espacios de interés cultural.
d. Los espacios naturales de interés ecológico.
2) La recuperación de la vida en la ciudad, y por lo tanto, de la calidad de vida de los
ciudadanos a través de:
a. Implantación de dotaciones públicas a nivel de barrio, establecimiento de zonas
verdes, zonas deportivas y equipamientos socioculturales.
b. Implantación de dotaciones públicas a nivel de ciudad, a través de los grandes
equipamientos y espacios libres de grandes dimensiones.
3) Las mejoras de la distribución de la red viaria, tanto en la ciudad consolidada como en el
extrarradio.
a. Acercando el centro a la periferia, mediante la terminación de los grandes ejes
estructurantes como calle Aragón, Caracas, etc.
b. Posibilitando unos accesos desde la Vía de Cintura, con el fin de potenciar su
carácter urbano de gran distribuidor integrándose en la ciudad, en vez de construirse
como borde de la misma.
c. Vías de relación de núcleos de población dispersos, y su unión con los grandes
sistemas generales.
4) Las mejoras en la imagen de los accesos a la ciudad, potenciando la gradación entre el
campo y la ciudad mediante,
a. El adecuado tratamiento en las vías de acceso a la ciudad, así como su continuación
hasta el centro.
b. Mejora del acceso desde la autovía de Levante, importante fachada de Palma en su
conexión con el Paseo Marítimo.
c. Recuperación del Paseo Marítimo, como fachada histórica, dando salida al mar al,
barrio de Honderos.
5) El tratamiento adecuado de los bordes de ciudad y su encuentro con el campo a base de:
a. Evitar la aparición de medianeras con el límite del Suelo Rústico (manzanas
incompletas).
b. Dar fachada al campo, tratando la periferia en operaciones de remate y viales
periféricos que ordenan el crecimiento.
6) Mayor flexibilidad en la ordenación del territorio:
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a. Dinamizando la gestión para adaptarse a los procesos cambiantes del urbanismo
actual. Las últimas tendencias urbanísticas se han basado en restrictivos criterios en
base a limitaciones y prohibiciones que han chocado frontalmente con los cambios de
una ciudad dinámica, dando como resultado la imposibilidad de transformación y
adaptación.
b. Flexibilizando los usos, en especial en equipamientos, procurando que la adaptación
a circunstancias cambiantes se produzca sin complicación en la gestión urbanística.
7) Reforma y adaptación de la planta hotelera. El Plan pretende dar acogida a una oferta
turística en donde los criterios de calidad se antepongan a los criterios de cantidad.
a. Ordenando la oferta turística en los núcleos tradicionales, en base a la calificación
exclusiva de parcelas para usos turísticos.
b. Recuperando el uso residencial allí donde el turístico se ha quedado obsoleto
(P.E.R.1. Cala Major-Sant Agustí), habiendo dejado la impronta de edificios en desuso
de baja calidad y gran impacto ambiental.
c. Mejorando las infraestructuras básicas y equipamentales que dan soporte al sector
turístico.
d. Considerando a Palma como Municipio Turístico en el cual se han de desarrollar
diversos planes y actuaciones en base a la especialización de una parte del suelo para
usos turísticos.
8) Creación de nuevos núcleos residenciales.
El Plan propone el desarrollo residencial en dos facetas importantes: por un lado el
crecimiento atomizado de la ciudad en zonas dispersas del borde, en base a una oferta
de vivienda residencial plurifamiliar que remata con viales el límite con el campo, y por
otro lado, la creación de una oferta de vivienda unifamiliar en nuevos polígonos de baja
densidad.
Con ello se pretende cubrir una demanda de este tipo de residencia que en la
actualidad no existe y que esta provocando movimientos migratorios de la población
hacia otros términos municipales.
9) Creación de nuevos núcleos industriales y de servicios.
Es evidente que la transformación del sector industrial al sector Servicios se plantea
como un hecho en la actualidad, por lo que el Plan recoge esta necesidad, flexibilizando
los usos en los Polígonos actuales, dando una mayor acogida al uso terciario, así como
mediante la creación de nuevos Polígonos mixtos en donde el uso secundario es
compatible con el terciario, con el fin de poder localizar en estos polígonos los centros
de producción, base de la creación de futuros puestos de trabajo.
10) Las infraestructuras básicas.
Objetivo primordial del Plan por la incidencia que tiene en el medio humano es el
tratamiento de la red de abastecimiento de agua, promoviendo medidas para la
utilización racional de los recursos hídricos.
El Plan ha desarrollado paralelamente un estudio de torrentes con el fin de dar la
adecuada protección a las cuencas e impedir su desaparición.
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11) La interrelación comarcal.
Es evidente que el desarrollo de los municipios ha de tener en cuenta el desarrollo de
los municipios colindantes. El Plan potencia, a través de la implantación de sectores de
servicios e infraestructuras, el servicio a la comarca e impulsa el desarrollo económico,
erigiéndose como centro de negocios, de innovación social, cultural y técnica.
12) El Parque Nacional de Cabrera
En su calificación de Suelo Rústico incluido en la Ley de Espacios Naturales, el Plan ha
recogido la existencia de los elementos arqueológicos representativos.
Aquesta alternativa és perfectament factible ja que el PGOU de 1998 s'ha anat actualitzant
mitjançant modificacions puntuals des de la seva aprovació definitiva, concretament 226, però
manca de dos factors importants: el primer és el d'un tractament parcial del territori i el segon
factor és el temporal.
Mitjançant modificacions puntuals s'intenta donar solucions a problemàtiques determinades,
amb el que, si bé s'aconsegueix un resultat òptim per a la temàtica tractada en el sector de
territori analitzat, no s'aconsegueix unes directrius globals que siguin aplicables para a tot el
municipi, tot això sense tenir en compte que la resolució de conflictes en zones puntuals del
territori pot generar uns altres molt diversos en altres sectors.
El segon factor, com s'ha dit, és el temporal. El territori és un ens dinàmic en constant evolució
degut principalment a la dinàmica social, fluxos migratoris, entorns econòmics i fins i tot modes
socials o urbanístiques. Per tant, mantenir les previsions establertes a principis de la dècada
dels 90 en l'actualitat comportaria una distorsió del territori, com a conseqüència d'una
estructura orgànica d’aquest obsoleta, amb un desenvolupament urbà disgregat, no sostenible i
amb importants disfuncions socials.

Secció 04. Alternativa 2.
Des de l'aprovació definitiva del PGOU de 1998 (desembre de 1998) s'han produït
innombrables canvis legislatius. Aquest escenari de futur consistiria en l'adaptació legislativa
d'aquell Pla general, en matèria urbanística, mediambiental i a la normativa sectorial, tant
estatal com a autonòmica, mitjançant les següents actuacions, basades principalment en
l'adaptació al Pla territorial insular de Mallorca:
 Creixement turístic, residencial o mixt permès segons el Pla territorial insular de Mallorca
(PTIM).
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Adaptació a la norma 6 PTIM
Ha CNV
MODIFICACIÓ PLA GENERAL
CODI
SUP/18-01

TITOL

ÚS

APROV. PP

PTIM
SUPERFÍCIE

Recurso

103.080

29.03.01

186.776

Unif/Plurif/EQ

22.05.03

219.867

Plurif

30.05.02

SUP/30-01

Génova
Son Puig

Unif
Unif/Plurif

SUP/32-03

Son Ximelis

Ter/EQ

SUP/33-02

Son Quint

SUP/51-02

La Femu

*
81.994

TOTALS SUP

591.717

SUNP/24-01

Son Puigdorfila S

Runif/Rplu/EQ

SUNP/32-01

Can Fontet

Runif/Rplu/Sec/Ter/EQ

SUNP/32-02

Cas Pastors

Sec/Ter/EQ

22.12.04 (A.I.)

SUNP/33-01

Son Dametode Dalt

Runif/Rplu/EQ

11.11.01

199.035

26.04.02

82.618

235.300
86.440
*

SUNP/41-01

Son Serra Perera

Runif/Rplu/EQ

SUNP/44-01

Son Sardina

Runif/Rplu/EQ

88.378

SUNP/52-01
SUNP/69-01

Son Castello S
Son Guells

Sec/Ter/EQ
Runif/Rplu/EQ

423.202

SUNP/76-01

Son Bordoi

Runif/Rplu/Ter/EQ

SUNP/77-01

Ses Calafates

Sec/Ter/EQ

Es Pil.lari
SUNP/83-01
TOTALS SUNP

Runif/Rplu/Ter/EQ

*
25.11.04

32.991

27.02.03

74.408

*
1.222.372

SUP + SUNP

1.814.089

DIFERÈNCIA EN ha.

2.115.300
211,53 ha

-30,1211

Ha ART/R-D
MODIFICACIÓ PLA GENERAL
28.10.04

PTIM
*

SUP/79-01

Ses Fontanelles

Terciari/EQ

SUP/79-03
TOTALS SUP

Torre Redona

Terciari

SUNP/53-01

Sa Bomba

Runif/Rplu/EQ

SUNP/59-01

Son Ametler

Runif/Rplu/EQ

SUNP/79-01

Son Garcias

Ter/EQ

*

SUNP/79-02

Ses Fontanelles II

Ter/EQ

*

SUNP/81-01

Son Fangos

Ter/EQ/Runif/Rplu

SUNP/81-02

Parcel.les

Ter/EQ/Runif/Rplu

228.576

SUNP/82-01

Ses Cadenes

Ter/EQ/Runif/Rplu

344.237

SUNP/82-02

Vista Alegre

Ter/EQ/Runif/Rplu

*
0
91.168
23.12.04 (TR)

65.118

234.223

119.171

TOTALS SUNP
TOTAL

1.082.493
1.082.493

DIFERÈNCIA EN ha.

-3,4207

1.116.700
111,67 ha

 Ubicació del creixement i intensitat d'ús residencial, turístic o mixt.
No s'estableixen previsions de nou Sòl urbà o urbanitzable destinat a ús residencial, turístic o
mixt, no enquadrat en l'apartat anterior.
La capacitat de població i la capacitat turística previstes en el Pla general vigent i calculades
per al Sòl urbà i el Sòl urbanitzable programat no s'alteren..
 Sòl industrial i de serveis.
No s'estableixen previsions de nou Sòl urbà o urbanitzable destinat a usos industrials o de
serveis.
 Reserves mínimes per sistemes generals.
Es realitzen algunes propostes concretes per als sectors lligats a l'Àrea de reconversió
territorial (ART) de la Platja de Palma, que es plasmen en el següent quadre, que regula el
règim dels sectors de Sòl urbanitzable no programat:
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Sector

Sistema General

Superfície

SUNP/24-01, Son Puigdorfila
SUNP/32-01, Can Fontet
SUNP/69-01, Son Güells

SGEL/PJ-P, 24-01-P
SGEL/PJ-P, 32-01-P
SGEL/PJ-P, 69-03-P

53.602 m2
128.610 m2
207.965 m2
Total:

390.177 m2

 Serveis mínims, finalització de la urbanització, exoneració de xarxa de clavegueram.
Una vegada realitzat un estudi del Sòl urbà i de la xarxa de clavegueram existent s'observa
que en gran part dels barris que inclouen zones d'ús unifamiliar ja existeix xarxa, no existint
en àmbits puntuals en els quals és possible completar-la, o bé la xarxa general es troba en
situació relativament propera.
Els casos en els quals es considera que per la seva baixa densitat, la disposició en el terreny
o la topografia, el sistema de clavegueram no és l'adequat són els següents:






Sòl urbà amb la qualificació I2d del nucli de Son Vida.
Sòl urbà corresponent al nucli de Son Espanyol.
Sòl urbà corresponent al nucli de Ca’n Moreno.
Sòl urbà corresponent al nucli de Sa Garriga.
Sòl urbà corresponent al nucli de Casablanca..

 Delimitació gràfica de les categories de Sòl rústic del PTIM.
 Condicions i paràmetres per a l’ús de vivenda unifamiliar aïllada.
Subzona del PGOU

Ús habitatge unifamiliar

Interès forestal i ecològic (IF)
Interès natural (IN)
Interès paisatgístic (IP)
Agrícola protegida (AP)
Agrícola ramadera (AR)
Parcel·lació limitada (PL)
Recuperació (R)

Habitatges existents
Habitatges existents
Condicionat
Condicionat
Condicionat
Condicionat
Condicionat

Superfície mínima
de parcel·la

200.000 m2
40.000 m2
100.000 m2
14.000 m2
15.000 m2

 Delimitació Unitats d’integració paisatgística i ambiental.
Es delimiten les Unitats d'integració paisatgística i ambiental d'àmbit supramunicipal que
afecten al terme municipal de Palma (UP1, UP2 y UP4).
 Delimitació d’àmbits de planejament coherent supramunicipal.
 Criteris de coherència entre els planejaments municipals.
Tenint en compte que es compleixen els percentatges de coherència exigits en cada àmbit,
no és necessari establir zones de major protecció en el planejament vigent.
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 Delimitació, usos, condicions edificatòries, gestió i conservació.
El vigent Pla general inclou en la categoria de nuclis rurals les àrees amb normativa de
subzona de Parcel·lació limitada-nucli rural (PL-NR) i els àmbits corresponents a Zones de
règim especial (ZRE) a desenvolupar mitjançant pla especial.
En compliment de la Norma 25 en aquests àmbits ja delimitats, les parcel·les incloses en ells
han de comptar amb una superfície mínima de 1.000 m2 per implantar l'ús d'habitatge
unifamiliar aïllat.
 Règim d’habitatges i edificis existents
 Àrees de reconversió territorial (ART)
Les que afecten al terme municipal de Palma són les següents:




ART 1, ANEI Serra de Tramuntana, valorització i restauració ecològica i ambiental
ART 2, ANEI Barrancs de Son Gual i Xorrigo, valorització i restauració ecològica i
ambiental
ART 11, Operacions estratègiques en els tres nodus territorials de l’illa:
- 11.3, Reconversió de la Via de Cintura de Palma

 Mesures bioclimàtiques en l’edificació
Es crea una nova Secció en el Capítol I del Títol XI de les Normes urbanístiques sobre
Condicions d'higiene i composició interior.
 Determinacions sobre hidrologia.
Adaptació al Pla hidrològic de les Illes Balears.
 Contaminació lumínica.
Adaptació normativa a la Llei 3/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de Illes
Balears.
 Contaminació acústica.
S'adapten les àrees acústiques, classificades en atenció a l'ús predominant del sòl i a la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del Renou, les normes per al seu desenvolupament (RD
1513/2005 de 16 de desembre i RD 1367/2007 de 19 d'octubre) i a la Llei 1/2007, de 16 de
març contra la contaminació acústica en les Illes Balears.
 Protecció de conjunts urbans i Catàlegs
 Elements etnològics (Rutes d’interès cultural i paisatgístic)
 Millora de la capacitat viaria.
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Desdoblament Palma-Llucmajor
Desdoblament Palma-Manacor
Desdoblament Palma Universitat
Ampliació de l’autopista Palma-Inca a sis carrils

 Variants de carreteres (ED)
 Variant de quatre carrils Son Ferriol
 Variant de quatre carrils Casa Blanca
 Segon cinturó de Palma (ED)
 Ampliació de línees férries: metre lleuger (tramvia) Universitat–Palma–Aeroport–Arenal, en
tres trams, metre lleuger (tramvia) Palma-Andratx
 Soterrament dels accessos ferroviaris en Palma, trams finals a partir de la Via de Cintura
Palma-Inca i Palma–Sóller.
 Centres d’intercanvi modal de passatgers i mercaderies:






Estació intermodal de Palma
Aparcaments de dissuasió al voltant de Palma
Centres intermodals en les terminals portuàries i aeroportuàries
Port de Palma
Aeroport de Palma

 Port de Palma ampliació del port i millora d’accessos, oest a la Via de Cintura i est.
 Aeroport de Palma, qualificació com sistema general aeroportuari.
 Equipaments
Les noves propostes son:


Equipaments assistencials

PARCEL·LA
1
2
3
4
TOTAL


USO
Deportivo



SUPERFÍCIE/M2
1.750
1.750
1.750
1.750
7.000

NÚM. PLACES MÀX.
115
115
115
115
460

SUNP
SUNP 81/01 SON FANGOS
SUNP 81/02 PARCEL·LES
SUNP 82/01 SES CADENES
SUNP 82/02 VISTA ALEGRE

Equipaments deportius
TIPO EQ
SUELO en PGOU SUPERFÍCIE M2
Gran àrea esportiva en zona SUNP 81-02
55.394
turística
Parcel·les

Equipaments culturals
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ÚS

TIPO EQ

SÒL en PGOU

Cultural
Cultural

Palau de
Congressos
Centremed

Cultural

Museu marítim

Àrea de
8.468
desenvolupament urbà
SUNP 82-01 Ses
7.000
Cadenes
ARE 82-01 Port
A determinar al Pla
especial



SUPERFÍCIE M2

Equipaments recreatius

En l'adaptació es planteja la formació d'un espai lliure del tipus parc periurbà proposant
alguna de les localitzacions següents, la riba del torrent de Sa Riera i la zona de Son Fuster
al costat del Polígon de Son Castelló, situat més enllà de la Via de Cintura


Equipaments comercials

Es proposa la definició dins l'àmbit de l'aeroport d'una zona per a la ubicació del recinte firal,
remetent al pla especial per a la seva concreció i ordenació definitiva.


Equipaments de serveis i emmagatzematge

Es reconsidera la previsió establerta en relació amb el sector de Ses Calafates i s'admet la
conveniència que la ubicació sigui contigua al polígon existent de Mercapalma.
 Adaptació als Plans Directors







Pla director sectorial de pedreres
Pla director sectorial de carreteres
Pla director sectorial de equipaments comercials
Plans directors sectorials de residus no perillosos
Pla director sectorial energètic
Pla director sectorial del transport

Així doncs, aquesta alternativa planteja la Revisió del Pla general per la prolífica creació
normativa, derivada del naixement de noves exigències legals i de la necessitat d'harmonitzarles en un document únic, sobretot en matèries concurrents sobre el mateix àmbit, establint una
ordenació única i integral que sigui prou precisa i detallada, permetent el desenvolupament
sòcio-econòmic i preservant els valors ambientals i culturals.
L'escenari previst seria un Text refós basat en el Pla general de 1998 i en la integració de les
noves normatives urbanístiques, mediambientals i sectorials, i dotant al nou planejament d'una
seguretat jurídica pròpia.
L'adaptació i posada en vigència d'un nou text refós és una estratègia de tipus
conservacionista, on s'intenta incidir en la protecció territorial i la minimització de les possibles
distorsions quant a l'estructura del territori. No garanteix de cap manera la solució als conflictes
territorials, socials i econòmics, ja que la simple introducció normativa per si sola no és capaç
de resoldre'ls sense una política urbanística activa que incideixi sobre factors tals com
l'expansió urbana, la suficiència de serveis públics, l'eficiència en la utilització dels recursos, la
mobilitat, o el foment de les activitats econòmiques.
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Per tant aquesta alternativa posaria al dia al municipi quant a l'exigència normativa, tant de les
obligacions i deures dels ens públics com a privats, però són els instruments d'ordenació i
execució urbanística els que incideixen en el creixement econòmic, en la protecció del medi
ambient i en la qualitat de vida. En conseqüència una simple adaptació normativa no donarà
solució a l'actual estructura orgànica del territori, que en l'actualitat no pot donar resposta a les
necessitats actuals de la societat, el creixement urbanístic de la qual segueix sent necessari
però ha de respondre als requeriments d'un desenvolupament sostenible i apostant per la
regeneració de la ciutat existent.

Secció 05. Alternativa 3.
És la triada en el present Avanç de Planejament de la Revisió del Pla general, sense perjudici,
com no pot ser d'una altra manera, de l'adaptació a la legislació vigent que fa l'alternativa
anterior. A més, recull part de les propostes recollides en la fase de participació ciutadana i
afegeix:





Propostes de protecció mediambiental
Propostes generals de protecció paisatgística
Propostes generals d’eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic.
Proposta de model territorial:



















Memòria de la proposta de les Àrees de protecció arquitectònica i ambiental
dels nuclis urbans tradicionals de Palma.
Les operacions de transformació urbana. Reforma, rehabilitació i regeneració
urbana.
El petit comerç. Els eixos cívics-comercials
Nova estructura dels usos dotacionals.
Nova regulació de les zones "M" d’ús industrial.
El Sòl urbanitzable. Sòl de creixement.
La protecció del paisatge rural.
El Sistema general d’equipaments comunitaris.
El Sistema general d’espais lliures.
El Sistema general d’infraestructures. Mobilitat urbana sostenible. Transport i
comunicacions
El Sistema general d’infraestructures. Instal·lacions i serveis
El Sistema general d’infraestructures. El port de palma
Adaptació a la Llei de Costes
La protecció del medi ambient
Protecció del patrimoni urbanístic i arquitectònic
Protecció del paisatge urbà i rural
Zones turístiques madures. Platja de palma
La proposta d’innovació tecnològica

Aquesta alternativa es descriu de forma detallada en el Títol 11 del present document.
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