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1

ANTECEDENTS

1.1

Àmbit territorial

L’àmbit d’actuació es situa al sud del nucli urbà de la ciutat d’Inca, concretament
al Polígon Industrial de can Matzarí. Correspon als terrenys classificats com a sòl urbà
i qualificats com d’ús industrial corresponents als desenvolupament dels plans
parcials ja executats.

Imatge 1. Ortofotografia de l’estat actual.

1.2

Antecedents de planejament

És vigent la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca (BOIB Núm. 176 de
27 de novembre de 2012). La zona afectada per la Modificació es troba fora de la
delimitació del Pla Especial de la Façana d’Inca (ART 11.1 PTIM).

Imatge 2. Plànol de qualificació en sòl urbà del PGOU d’Inca
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1.3
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Objecte de la modificació

A partir d’una sol·licitud d’iniciativa privada formulada a l’Ajuntament d’Inca s’ha
iniciat la tramitació de la Modificació Puntual del Pla General.
L’objecte d’aquesta modificació és el d’obrir una connexió viària entre l’antiga
Carretera C-713 Palma-Port d'Alcúdia (actualment Ronda de Migjorn) i l’extrem est
del carrer Teixidors per facilitar l’accés de trànsit rodat al Polígon Industrial.
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2

JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ

2.1

Justificació de la modificació

L’objectiu principal de la proposta consisteix en obrir un vial que dóni accés al
Polígon industrial des de la Ronda de Migjorn, aquesta connexió es proposa a
l’extrem est del Carrer Teixidors. Aquesta nova connexió en un sòl sentit de circulació
permetrà un accés directe al Polígon Industrial facilitant així l’entrada de trànsit
rodat i al mateix temps disminuirà el trànsit de dues de les entrades principals de la
ciutat d’Inca, l’Avinguda General Luque i el Carrer de Sencelles.
Aquests objectius justifiquen la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Inca que es planteja dins el marc de la potestat discrecional del
planejament, atès el seu interès públic i social.

2.2

Descripció de la solució adoptada

El nou accés d’un únic sentit s’inicia a la Ronda de Migjorn a l’alçada de la rodona
de la carretera de Sencelles i transcorre per la berma de la Ronda i paral·lela a
aquesta fins arribar a l’alçada del carrer Teixidors que és on es produeix l’accés que
enllaça directament a la rodona situada a l’extrem est d’aquest carrer. S’han
contemplat uns radis de gir majors a 20m. pe facilitar l’accés de camions de gran
tonatge. Així mateix es proposa mantenir els dos sentits de trànsit rodat del carrer
Teixidors, tot i que s’impedirà la sortida directa d’aquest carrer a la Ronda per la
dificultat tècnica que comportaria. En tot cas en una propera actuació es podria
donar accés a la Ronda de de l’altre extrem del carrer Teixidors situat a l’oest.
El nou accés proposat comporta una modificació puntual del PGOU degut a
l’afectació de la parcel.la cadastral nº 2259104DD9925N0001KW que consta d’una
superfície 1.298,90 m² i una qualificació de sòl Industrial (Art. 149 Normes PGOU).
Aquesta parcel.la queda afectada en 178,50m² que segons el conveni signat entre
l’Ajuntament i la propietat es cedeix gratuïtament i la seva qualificació passaria a
Sistema Viari. Així mateix la parcel.la resultant és de 1.120,40 m², complint així la
parcel.la mínima edificable.
La totalitat de la zona afectada pendent d’adequar i urbanitzar segons la proposta
és de 459,71 m², aquesta despesa serà també assumida per part de la propietat
afectada.
Els radis de girs que contempla la proposta estan grafiats en el plànol de l’Annex 3 i
compleixen amb la normativa vigent per a l’accés de vehicles pesats.
Es presenten a continuació diverses imatges de la zona afectada:
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Imatge 3. Vista del final del carrer Teixidors amb la zona
afectada

Imatge 4. Vista lateral de la Ronda sud amb la zona
afectada

Imatge 5. Vista general de la zona d’actuació

2.3

Justificació legal i contingut de la modificació

La modificació proposada compleix amb la legislació vigent, tant estatal com
autonòmica i amb els instruments de planejament territorial i sectorial.
2.3.1

Marc legal vigent

2.3.1.1 Legislació estatal.
A aquests efectes es troben en vigor:


Reial decret 1346/1976 pel qual s'aprova el text refós de la Llei del sòl.



Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de
planejament urbanístic (BOE núm. 221 i 222, de 15 i 16.09.78).



Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de
gestió urbanística (BOE núm. 27 i 28, de 31.01.79 i 01.02.79).

Les modificacions de Pla General s'han d'ajustar al mateix procediment que la
formulació del mateix pel que, fins a la seva aprovació definitiva, s'haurà de donar
compliment a l'aprovació inicial i provisional, així com a l'exposició pública
corresponent a l'aprovació de l’aprovació inicial.
També s'haurà de tenir en compte el que assenyala el Reial decret legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl (BOE núm. 154, de
26.06.08) que afecta determinats aspectes del planejament segons s'esmenta i
desenvolupa en la present memòria.
2.3.1.2 Legislació autonòmica
A aquests efectes es troben en vigor:


marès
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Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears (BOIB n. 133, de 21.09.06).
La present modificació de planejament compleix amb les determinacions de la
LOUS, Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB de 29.03.14).
2.3.1.3 Pla territorial Insular de Mallorca
El 13/12/2004 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM).
La present modificació dels límits de la UA4 compleix amb les determinacions
d’aquest Pla
2.3.1.4 Plans directors sectorials.
No es veuen afectats per aquesta modificació dels límits de la UA4 els Plans directors
sectorials (PDS) en vigor.
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ESTUDI ECONÒMIC I FINANCIER I PROGRAMA D’ACTUACIÓ

L'Àmbit Objecte de la modificació puntual de Planejament no afecta ni suposa
alteració del l’Estudi Econòmic i Financer del PGOU vigent.
Totes les despeses derivades de la modificació puntual seran a càrrec d’Aldi
Supermercados s.l. i inclourà la cessió gratuïta dels terrenys industrials afectats així
com l’adequació i urbanització del nou accés al polígon industrial.
L'aplicació de la modificació puntual tindrà els efectes previstos de forma
immediata una vegada aprovada definitivament i sigui vigent, sense cap
incidència, en el seu cas, en el programa d’actuació. S’adjunta com annex 4 el
Conveni urbanístic signat.
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MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

L'article 15.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei de Sòl (BOE núm. 154, de 26.06.08) estableix que la
documentació dels Instruments d'ordenació ha d’incloure un informe o memòria de
sostenibilitat econòmica en el qual es valorarà, en particular, l'impacte de l'actuació
en les Hisendes Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les
infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació de serveis resultants,
així com la suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
La present modificació del Planejament no suposa la implantació d'un nou àmbit
d'actuació urbanística i la modificació de l'ordenació existent en l'àmbit té una
incidència escassa de com a conseqüència de la superfície d'afecció, pel que no
és necessària l’elaboració d’una memòria o informe de Sostenibilitat Econòmica
que estudiï i analitzi el cost públic del manteniment i conservació de les noves
Infraestructures i serveis.
La nova ordenació suposarà una millor gestió dels recursos al evitar l'entrada al
polígon industrial pels carrers interior pels que es fa actualment, això suposarà que
l'accés a les edificacions confrontants amb la c/ 713 evitaran entrar pel carrer
Sencelles i carrer Capallers.
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EVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

La Llei 21/2013, de 9 de setembre, d’Avaluació Ambiental ( BOE núm. 296 de
11/12/2013) va entrar en vigor el dia 12 de desembre de 2013 per a l’Administració
General de l’Estat i els seus organismes Públics. Aquesta Llei atorga un termini d’1
any perquè les Comunitats Autònomes puguin adaptar la seva normativa.
A hores d’ara la CAIB, que compta amb la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears (BOIB núm. 133, de 21.09.06) no s’ha adaptat a aquesta nova Llei i manquen
uns criteris d’interpretació i actuació homogenis.
La present Modificació Puntual no té efectes significatius sobre el Medi Ambient, al
tractar-se únicament d’un canvi de qualificació de Industrial a Viari per poder
executar l’accés al Polígon Industrial pel que es considera que no ha de ser objecte
d’avaluació ambiental.
Tot i així s’ha procedit a redactar una avaluació ambiental estratègica simplificada
seguint els criteris establerts per l’article 29 de la Llei 21/2013 (S’adjunta en un
document independent sota el títol AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
SIMPLIFICADA).
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IDENTITAT DEL PROPIETARIS

Segons s’estableix a l’Article 58 de la LOUS sobre la modificació dels instruments de
planejament urbanístic, les propostes de modificació de qualsevol instrument de
planejament urbanístic que suposin, indirectament o directa, bé un increment dels
paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació dels usos del
sòl, hauran d’incorporar a l’expedient que es tramiti la identitat de totes les persones
propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc
anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o l’instrument emprat a
efectes de notificacions a les persones interessades, d’acord amb la legislació en la
matèria.
És per tant que es passa a detallar el llistat de propietaris de les parcel·les afectades:
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RESUM EXECUTIU DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES

La LOUS, Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (BOIB de 29.03.14),
estableix en el seu article 12 apartat 2.a el següent:
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.
En base a l’exposat a l’article en qüestió s’inclou en aquest apartat una relació
dels principals canvis que s’han introduït en aquest document respecte a
l’ordenació del PGOU vigent:
1. Canvi de qualificació de 178,50m² de sòl industrial a Sistema Viari per poder
executar un nou accés al Polígon Industrial des de la Ronda de Migjorn.

Inca, febrer de 2015
Per l'equip redactor,
Jaume Luis Salas
arquitecte
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ANNEX 1. FITXES CADASTRALS
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ANNEX 2. DOCUMENTACIÓ DEL PGOU MODIFICADA
1.

marès
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VIGENT:

Imatge 6. Plànol d’ordenació del sol urbà. Full F2

MODIFICAT:

Imatge 7. Proposta Modificada del Plànol d’ordenació del sol urbà. Full F2
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ANNEX 3. PLÀNOL DE LA PROPOSTA TÈCNICA
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ANNEX 4. CONVENI URBANÍSTIC
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Ajuntament d’Inca
A Inca, 5 de febrer de 2015

REUNITS
D’una part,
El Sr. RAFEL TORRES GÓMEZ, en qualitat de Batle-President de
l’Ajuntament d’Inca, amb DNI DNI 43.033.619-K.
d’altra part,
º
El Sr. JUAN CARLOS FREAN SEGER, responsable d'expansió, solter,
amb domicili, a aquests efectes en, Masquefa-08783 (Barcelona), carrer
Alemanya 5, Pol. Industrial “El Clot del Xarel·lo”; proveït de DNI/NIF
nombre 36.977.389-J.

INTERVENEN
El Sr. Rafel Torres Gómez, com a Batle-President de l’Ajuntament d’Inca,
expressament facultat per aquest acte, per acord de la Junta de Govern
Local de data 4/02/2015.
El Sr. Juan Carlos Frean Seger, en nom i representació de l’entitat
mercantil ALDI Supermercados, S.L. (acredita aquesta condició aportant
acord del Consell d’Administració de l’entitat mercantil de data
26/01/2015), con domicili en Masquefa-08783 (Barcelona), carrer
Alemanya 5, Pol. Industrial “El Clot del Xarel·lo”, i CIF B-62409065, com
entitat com dret a opció de compra de les finques cadastrals que a
continuació es relacionen:
a)
b)
c)
d)

Finca cadastral 2259111DD9925N0001IW.
Finca cadastral 2259112DD9925N0001JW.
Finca cadastral 2259105DD9925N0001RW.
Finca cadastral 2259104DD9925N0001KW.

El Sr. Guillermo Corró Truyol, en el exercici de les seves funcions de
secretari municipal, actuant com a fedatari públic.

MANIFESTEN

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca)
Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es
NIF: P-0702700-F

Ajuntament d’Inca
1.- Que l’entitat ALDI Supermercados, S.L., té interès en iniciar la
construcció d’un nou centre comercial al solars situats al carrer Teixidors
(parcel·les 4,5,11 i 12 del Polígon Can Matzarí).
2.- Que mitjançant escrit de data de registre d’entrada de 19/01/2015,
l’entitat mercantil esmentada, va sol·licitar a l’Ajuntament la possibilitat
d’iniciar els tràmits necessaris per dur a terme una modificació puntual del
planejament general d’Inca, amb l’objecte de crear un nou via d’accés
directe des de l’antiga carretera Palma-Alcúdia (ronda de Mitgorn), als
efectes de millorar l’accés del Polígon de Can Matzarí i del nou establiment.
En tot cas, la modificació puntual justificarà l’interès públic d’aquest nou
accés i la eficiència i eficàcia urbanística que representa pel conjunt de la
ciutat.
Així mateix, també s’expressa a l’escrit esmentat, que aquesta entitat es fa
càrrec de totes les despeses de les obres i a la cessió gratuïta dels terrenys
necessaris per fer el nou vial.
3.- Que la modificació puntual que es proposa del PGOU, ha estat valorada
pels tècnics municipals i la Policia Local, considerant la viabilitat de la
modificació. En aquest sentit, s’ha encarregat a l’arquitecte-urbanista, Sr.
Jaume Luis Salas, la redacció de la modificació puntual en qüestió.
4.- Que ambdues parts han establert un acord que els interessa
documentar i, a tal efecte, formalitzen el present CONVENI URBANÍSTIC
que es regularà per les següents:

CLAÚSULES

PRIMERA.- REDACCIÓ I TRAMITACIÓ DE LA CORRESPONENT
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU.
L’Ajuntament d’Inca es compromet a redactar i tramitar la modificació
puntual del PGOU d’Inca, amb l’objecte de dur a terme la requalificació
d’una part dels terrenys situats a la parcel·la cadastral
2259104DD9925N0001KW, actualment amb la classificació i qualificació
de sòl urbà amb ús industrial i comercial, en vial públic.
Aquesta requalificació té com a finalitat realitzar un nou vial d’accés al
Polígon de Can Martzarí de forma directa per la antiga carretera PalmaAlcúdia (Ronda de Migjorn).

Pl. d’Espanya , 1. 07300 Inca (Mallorca)
Tel.: 971 880 150. Fax 971 880 819. e-mail: ajinca@bitel.es
NIF: P-0702700-F

Ajuntament d’Inca
La redacció de la modificació puntual serà realitzada per l’Ajuntament,
mitjançant la contractació de l’arquitecte-urbanista, Sr. Jaume Luis Salas.
No obstant això, les despeses que es derivin d’aquesta contractació seran
reemborsades a l’Ajuntament per l’entitat ALDI Supermercados, S.L., una
vegada aprovat de forma definitiva la modificació puntual.

SEGONA.- CESSIÓ DELS TERRENYS DESTINAT A NOU VIAL.
Com a conseqüència de la modificació puntual. l’entitat mercantil cedeix,
gratuïtament, a l’Ajuntament d’Inca en ple domini i lliure de càrregues els
terrenys destinats a vial públic que a continuació es descriuen, els quals
queden afectats des d’aquest moment al seu destí públic urbanístic
previst a la modificació puntual.
Els terrenys objecte de cessió són els següents: Una superfície
aproximada de 178,50 m2 destinats a vials públics, sense perjudici de que
la modificació puntual, una vegada aprovada de forma definitiva, pugui
establir una superfície diferent.
S’adjunta plànol de la zona aproximada a cedir.
TERCERA.- REALITZACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
NOU VIAL PÚBLIC.
Les obres d’urbanització i/o dotació de serveis per a l’execució del nou
vial públic d’accés al Polígon de Can Matzarí, es realitzaran directament
per l’entitat ALDI Supermercados, S.L., assumint totes les despeses que
es derivin, prèvia presentació, davant del Departament d’Urbanisme de
l’Ajuntament, del corresponent projecte tècnic per a la seva aprovació
municipal.
S’adjunta plànol de la zona d’afecció de les obres d’urbanització.
Una vegada finalitzada les obres, aquestes seran recepcionades per
l’Ajuntament i es durà a terme la cessió formal dels 178,50 m2 de vial,
mitjançant la corresponent escriptura pública de cessió atorgada per part
de l’entitat mercantil.

QUARTA.- RESOLUCIÓ DEL CONVENI.
En el cas que les previsions d’aquest conveni no es poguessin dur a
terme, aquest quedarà sense efectes, quedant lliures les parts de
qualsevol obligació i dret a reclamar-se.
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QUINTA.- JURISDICCIÓ I RÈGIM JURÍDIC.
Totes les qüestions referents al compliment, intel·ligència, resolució i
efectes que es suscitin com a conseqüència d’aquest conveni urbanístic
tendran caràcter jurídic-administratiu i, per tant, seran competència de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts que intervenen, signen el present per
exemplar duplicat en la data i el lloc assenyalat a l’encapçalament, davant
meu, el secretari accidental, de la qual cosa en dono fe.

EL BATLE-PRESIDENT

Davant meu.
EL SECRETARI ACCTAL.

El REPRESENTANT ALDI, SL
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