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1. ANTECEDENTS 
 

1.1. Introducció i antecedents de planejament 
 
Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca 

El 26 d’octubre de 2012, la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme, aprovà 
definitivament la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca per a la seva adaptació 

al Pla Territorial de Mallorca amb prescripcions. Així mateix també es va acordar aprovar 
definitivament el Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric 

del PGOU d’Inca amb prescripcions. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes 
Balears nº 176 del 27 de novembre de 2012. 

• Modificació Puntual nº1 consistent amb un nou accés des de la Ronda Migjorn al carrer 
Teixidors i que té com a objecte que 178,50 m²  de la parcel•la cadastral 
nº2259104DD9925N001KW, classificada com a sòl urbà i qualificada com sòl industrial i 
comercial, de superfície total de 1.298,90 m² , passin a tenir la qualificació de sistema viari. 
(AD BOIB 181 12/12/2015), 

• Modificació Puntual nº2, consistent en l’adequació a la realitat de l’àmbit de l’ART 
Façana d’Inca. (AD BOIB núm. 18 11/02/2017) 

• Modificació Puntual nº3, consistent en el canvi de qualificació d’una zona d’eixample a 
espai lliure públic i un nou equipament (AI BOIB núm. 20 16/02/2017) 

• Modificació Puntual nº4, consistent en el canvi de qualificació de part d’una parcel.la 
urbana a sistema general de comunicació i infraestructures ssggci/is19 per poder dur a 
terme la proposta del pla de residus d’inca en quant a la creació d’àrees d’aportació de 
residus vigilades. (AI BOIB núm. 20 16/02/2017) 

• Modificació Puntual nº6, Modificació de les alineacions i àmbit de la UA10. (AD BOIB núm. 
27 01/03/2018) 

• Modificació Puntual nº7, Ordenació per configuració flexible en eixample (EI), i canvi 
d'ordenació per configuració flexible en eixample (EI), i canvi d'ordenació de la parcel·la 
urbana nº5 de la UA-15, delimitada per l'avinguda de Rei Jaume II, carrer Eivissa, carrer 
Menorca i l'espai lliure públic ELP-ZV-6. (AD) 

• Modificació Puntual nº8, Canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a sistema 
general de comunicación i infraestructures (SSGGCI/IS 24, SSGGCI/IS 25) per poder dur a 
terme la proposta del pla de residus d’Inca en quant a la creació d’àrees d’aportació de 
residus vigilades. (AI) 

 
Teatre Principal d’Inca 

Al Catàleg d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i patrimoni històric del Pla General 

d’Inca es recull com a element catalogat el Teatre Principal d’Inca amb el codi INC-G015. 

Es tracta d’un edifici situat al carrer del Teatre  a la zona nord de la part més antiga de la 

ciutat d’Inca. Consta de tres cossos, el central de planta baixa i quatre pisos, i els laterals de 
tres altures el de l’esquerra i dues el de la dreta. La construcció és entre mitgeres i alineada 

amb el vial. 

Actualment es troba sotmès a una reforma per a la seva modernització. Dins del projecte 
d’actualitzaciós’ha inclòs una parcel·la adjacent situada al carrer de Martí Metge nº 21, que 

fa cantonada amb el carrer del Teatre. Aquesta incorporació ha permès afegir una sala 
petita al conjunt de l’edifici, la qual cosa farà més inclusiu l’ús de l’edifici. Des de l’any 2005, el 

PGOU d’Inca contemplava aquest canvi de qualificació de la parcel·la adjacent de 
residencial a equipament soci-cultural i per això es va executar l’expropiació de la mateixa. 
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La propietat del Teatre Principal és de la Fundació Teatre Principal d’Inca, organisme constituït 

per l’Ajuntament d’Inca, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. La Fundació va 
convocar un concurs per la reforma i ampliació de l’edifici i actualment es troba en procés de 

tramitació d’obtenció de llicència integrada d’obres i activitats. Les obres es realitzaran amb 
el suport dels fons FEDE que atorga subvencions per a la reforma d’edificis catalogats.  

La trama on s’ubica aquest edifici és de carrers estrets amb vials per vehicles d’un sòl sentit de 

circulació i un sòl carril. Les voreres també són molt estretes. Es considera, per tant que no 
existeix un espai exterior públic lligat a l’equipament del Teatre. La tipologia de la zona és 

d’edificacions entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis com a màxim i alineació a 
vial. L’àrea es troba edificada gaire bé en la seva totalitat.  

El planejament municipal contempla uns itineraris peatonals reflectits al plànol IP01 on es 
marca com un dels eixos principals el vial on es troba el Teatre. En aquest eix no hi ha cap 

espai lliure i el vial és bastant estret. 

És per això que es considera necessari la incorporació d’un espai lliure públic estretament lligat 
a l’equipament del teatre. 

L’Ajuntament d’Inca aprovar en sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2017 es va 

adoptar, entre d'altres, el següent acord (BOIB núm. 161 de 30/12/2017): 

"INFORME-PROPOSTA que emet el cap de l'Àrea d'Urbanisme i Habitatge i lletrat assessor 

Municipal envers a la suspensió de llicències de l’àmbit comprés entre el carrers Sant 
Bartomeu, i Teatre i que es delimita a la documentació gràfica adjunta als efectes d’estudiar i 

preparar la Modificació del PGOU per a la creació d’un espai lliure públic davant de 
l’equipament cultural i catalogat, Teatre Principal d’Inca; perquè s’elevi a la decisió del  PLE 

DE L’AJUNTAMENT.” 
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1.2. Àmbit territorial 
 

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

urbà de la ciutat d’Inca, concretament als edificis situat dins de l’illa delimitada pels carrers 
del Teatre, d’en Martí Metge i de Sant Bartomeu. 

Les parcel·les estan classificades com a Casc Antic (CA), essent una zona d’ordenació per 
alineació de vial. 

 

Imatge 1. Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca de 2012, zona del Teatre Principal d’Inca. En vermell les 

parcel·les afectades per la modificació puntual. 

A continuació es detalla en una taula la relació de parcel·les afectades per la MP indicant la 
referència cadastral, la localització i la superfície de parcel·la. 

Taula 1. Parcel·les afectades per la MP 

Referència 
cadastral 

Localització Ús principal Superfície de sòl 

2271608DD9927S C. del Teatre, 9 Residencial 82,76 m2 
2271609DD9927S C. del Teatre, 7 Industrial 29,49 m2 
2271610DD9927S C. del Metge Martí,17 Residencial 243,87 m2 
2271611DD9927S C. del Metge Martí, 13 Industrial 49,76 m2 
2271612DD9927S C. del Metge Martí, 11 Magatzem, estació 

transformadora 
55,30 m2 

2271616DD9927S (*) C. de Sant Bartomeu, 72 Industrial 193,18 m2 
2271619DD9927S (*) C. de Sant Bartomeu, 88 Residencial 79,11 m2 
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TOTAL SUPERFICIE DE SÒL AFECTADA PER LA MP 733,47 m2 
 

(*) La superfície de les parcel·les amb la referència cadastral 2271616DD9927S i 
2271619DD9927S no queden totalment afectades, només en queden una part de les mateixes. 

La superfície apuntada és la de les parts afectades. 

Com annex a aquest punt s’adjunten les fitxes cadastrals de totes les parcel·les. 

Totes les parcel·les tenen la mateixa classificació de sòl urbà casc antic i cap d’elles es troba 
catalogada en cap dels seus elements. 

 

Imatge 2 . Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca de 2012, catàleg, zona del Teatre Principal d’Inca. En verd les 

parcel·les afectades per la modificació puntual. 

A la imatge anterior es pot constatar que si bé cap edificació afectada per la MP no està 

catalogada, sí es consideren els carrers dins de l’àmbit de casc històric segons la fitxa 
ambiental HCO4. 

Totes les parcel·les objecte de la MP es troben edificades. A continuació es detalla a una 

taula la superfície construïda de cada una de les parcel·les: 

Taula 2. Superfície construïda a les parcel·les afectades per la MP 

Referència 
cadastral 

Localització Ús principal Superfície de 
sòl 

Superfície 
construïda 

2271608DD9927S C. del Teatre, 9 Residencial 82,76 m2 192 m2 
2271609DD9927S C. del Teatre, 7 Industrial 29,49 m2 40 m2 
2271610DD9927S C. del Metge 

Martí,17 
Residencial 243,87 m2 303 m2 

2271611DD9927S C. del Metge Industrial 49,76 m2 133 m2 
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Martí, 13 
2271612DD9927S C. del Metge 

Martí, 11 
Magatzem, 
estació 
transformadora 

55,30 m2 55 m2 

2271616DD9927S 
(*) 

C. de Sant 
Bartomeu, 72 

Industrial 193,18 m2 0 m2 

2271619DD9927S 
(*) 

C. de Sant 
Bartomeu, 88 

Residencial 79,11 m2 0 m2 

TOTAL SUPERFICIE  AFECTADA PER LA MP 733,47 m2 723 m2 
 

(*) La superfície de sòl afectada per la MP de les parcel·les amb la referència cadastral 

2271616DD9927S i 2271619DD9927S no estan construïdes. 

 

Imatge 3 . Ortofotografia de la zona de l’any 2015 publicada per l’IDEIB. 
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2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
 
2.1. Objecte de la modificació. Una modificació necessària, oportuna i complementària. 
 

L’objecte de la modificació és el canvi de qualificació de les parcel·les 2271608DD9927S, 
2271609DD9927S, 2271610DD9927S, 2271611DD9927S, 2271612DD9927S, i part de les parcel·les 

22716016DD9927S i 2271619DD9927S qualificades com a casc antic en espai lliure públic, per 
donar servei al Teatre Principal actualment en procés de reforma. 

És necessària perquè el Teatre Principal és un equipament sense un espai exterior vinculat que 
permeti no tan sols els seu accés de manera ordenada, sinó també un relació directa amb la 

trama urbana. La xarxa de carrers de la zona és densa i sense cap  vorera ampla que permeti 
una còmoda circulació. L’aforament del teatre pot arribar a ser de 630 espectadors, 

multiplicant la afluència de vianants usuals. S’ha de tenir en compte que tant a l’inici com al 
final de qualsevol activitat desenvolupada al teatre es pot produir una aglomeració de gent, 

la qual no té cabuda a l’espai exterior existent. 

A tot això cal afegir que la façana del teatre fa 8 metres d’alçada i el carrer del Teatre té una 
amplada de 7,55 m. Això fa impossible una visió de la façana i per tant, la percepció d’un 

espai encara més estret. 

És oportuna perquè actualment s’està tramitant la reforma del teatre, el qual és objecte 

d’ampliació amb una clara voluntat d’afegir una sala petita que permeti un ús continuat de 
l’equipament. A més es proposa un nou accés pel cantó de l’edificació sense gaire espai 

exterior. La creació d’un nou espai exterior paral·lelament a l’execució de la reforma de 
l’edifici afavoriria el seu bon funcionament des de l’inici de l’activitat. 

Per tant, queda constància de l’interès públic de la proposta. 

2.2. Justificació de la modificació 
 

La ciutat d’Inca compta amb diversos espais lliures públics incorporats segons els diferents 

creixements i modificacions que s’han anat succeint. Tot i així, l’equipament del Teatre mai ha 
comptat amb espai exterior lligat que permeti un millor funcionament del mateix així com una 

plena integració en la trama urbana. 

L’actual PGOU preveu un itinerari pedestre que passa per davant del Teatre i que no té cap 

eixamplament en tot el seu traçat previst.  

Les edificacions afectades per aquesta modificació tenen una antiguitat superior a 100 anys i 
els seu estat no és òptim. No es tracta, tampoc de construccions catalogades ni d’especial 

interès. 

La reforma del Teatre és imminent i comportarà un gran canvi a nivell urbanístic.  

La creació de l’espai lliure públic comportarà una millora a nivell circulatori pedestre i de 

seguretat en cas d’evacuació del Teatre, evitant aglomeracions.  

La creació de l’equipament públic donarà lloc a que l’espai lliure públic pugui donar servei no 
només al Teatre, sinó també a altres activitats.  

2.3. Descripció de la solució adoptada 
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La proposta de canvi de qualificació d’una zona de casc antic per una zona d’espai lliure 

públic comportarà un esponjament de l’àrea del Teatre.  

 

Imatge 5 . Proposta de canvi de qualificació 

Això serà possible per l’esbucament de les edificacions existents dins dels límits de la MP les 

quals suposen un total de 723 m2 construïts (veure taula 2). Es tracta d’edificacions de planta 
baixa o planta baixa i planta primera amb una antiguitat superior a 100 anys i en mal estat. 
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Imatge 6 . Vista parcel·la cadastral 2271608DD9927S  Imatge 7 . Vista parcel·la cadastral 2271609DD9927S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 8 . Vista parcel·la cadastral 2271610DD9927S   

Imatge 9. Vista parcel·la cadastral 2271611DD9927S  

 

Imatge 10 . Vista parcel·la cadastral 2271612DD9927S  Imatge 11. Vista 

parcel·la cadastral 2271616DD9927S  
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Imatge 13. Vista parcel·la cadastral 2271619DD9927S  

Les parcel·les cadastrals 22716016DD9927Si 2271619DD9927S no veuran la seva edificació 

afectada per la MP, només una part dels seus patis.  

La proposta contempla un nou espai dins la trama densificada de l’àrea del Teatre. Aquest 
espai quedarà delimitat per dues mitgeres en angle i dos carrers relativament estrets. La 

mitgera “sudest” tendrà una alçada de planta baixa i mitja i la mitgera “noroest” de dues 
plantes.  Aquest espai, doncs, tendrà uns límits bastant definits i és considera òptim per 

desenvolupar activitats lligades no només al Teatre, sinó també al barri. L’existència de les 
mitgeres ens permet la utilització de les mateixes com un element més de l’espai: col·locació 

de jardins verticals, murals, fons escenogràfics o de projeccions i altres usos que requereixen 
elements plans verticals.  

Per altra banda, tota l’àrea té una pendent bastant pronunciada que arriba a crear un 
desnivell de més d’un (1) metre en el seu costat més llarg. 

Les superfícies de sòl destinada a espai lliure públic serà de 733,47 m2 

2.4. Justificació legal de contingut de la modificació 
 

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

amb els instruments de planejament territorial i sectorial.  

2.4.1. Marc legal vigent 

2.4.1.Legislació estatal 

A aquests efectes es troben en vigor: 
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· Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Sòl 

i Rehabilitació Urbana. 

Les modificacions de Pla General d’Ordenació Urbana s’han d’ajustar al mateix procediment 
que la formulació del mateix pel que, fins a la seva aprovació definitiva, s’hauran de donar 

compliment a l’aprovació inicial i, si n’és el cas, a al provisional, així com a l’exposició pública 
corresponent a l’aprovació inicial.  

2.4.2.Legislació autonòmica 

A aquets efectes es troben en vigor: 

· Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears (BOIB n. 106, de 
20.08.16). 

· Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), (BOIB n. 160 de 
29.12.17). 

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

Mallorca  (BOIB núm. 066 de 30.04.2015). 

· Decret Llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística. 

· Decret Llei 2/2016, de 22 de gener, de modificació del Decret Llei 1/2016, de mesures urgents 

en matèria urbanística. 

L’article 59 de la referida LUIB i l’article 171 del RLOUSM, assenyalen que la modificació de 
qualsevol dels elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes 

disposicions que regeixen la seva formació. A més, d’acord amb l’apartat anterior, en 
l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres 

drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la seva iniciació quan, 
indirecta o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat, densitat o 

modificació d’usos i, en el mateix sentit, l’article 174 del RLOUSM.  

A l’efecte del seu compliment, s’adjunta en document apart un informe municipal amb els 
propietaris afectats per la modificació puntual. 

D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert en l’article 59 de la LUIB i 171 del 
RLOUSM, es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió al no constituir una 

alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les 
determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com de les disfuncions derivades 

de l’esgotament de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per determinats usos i 
activitats econòmiques. 

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

reglaments esmentats. 

2.4.3.Legislació insular  

El 13 de desembre de 2004 es va aprovar definitivament el Pla Territorial Insular de Mallorca 
(PTIM). 
La present modificació compleix amb les determinacions d’aquest Pla. 

2.4.4.Legislació sectorial 

No es veuen afectats per aquesta modificació els Plans directors sectorials (PDS) vigents.     
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3.  INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER. PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ. 

 

3.1. Informe de sostenibilitat econòmica 
 

S’inclou aquest informe de sostenibilitat econòmica donant compliment a l’article 88 del 

Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de 
Mallorca (BOIB núm. 066 de 30-04-2015), sobre el Contingut de l’informe de sostenibilitat 

econòmica del pla general. 

3.1.1. Titularitat dels terrenys 

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

prèvia execució de les obres. 

3.1.2. Mòduls de despeses unitaris en adquisició del sòl per a les valoracions 
d’aquesta modificació de planejament 

L’estudi de valoració adjunt detalla la justificació del valor dels terrenys i les edificacions 
qualificats com a casc antic i que són objecte de procés de compra-venda i/o expropiació 

amb un valor total d’expropiació de 377.330,12 €. D’això es pot deduir la valoració unitària de 
la zona de la MP: 

  377.330,12 € / 733,47 m2  =  514,45 €/m2 

3.1.3. Barems de construcció, posada en marxa i manteniment 

A continuació es detallen els valors unitaris de la construcció, posada en marxa i 
funcionament de la MP: 

- Construcció: 
Demolició de les edificacions existents:         150€/m2  (723m2 x 150€/m2= 108.450€) 

Construcció d’espai lliure públic:  100€/m2  (733,47m2 x 100€/m2= 73.347€) 
- Funcionament (posada en marxa): 

Espai lliure públic 
(2% del preu de construcció):  2,00€/m2 (733,47m2 x 2,00€/m2= 1.466,94€) 

- Manteniment: 
Espai lliure públic 

(1% del preu de construcció):  1,00€/m2 (733,47m2 x 1,00€/m2= 733,47€) 

3.2. Estudi econòmic i programa de les actuacions 

3.2.1. Resum de les actuacions 

ACTUACIÓ VALORACIÓ I 
ADQUISICIÓ 
DEL SÒL 

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

Canvi de 
qualificació de 
Casc Antic a 

Adquisició del 
sòl 
(expropiació) 

Implantació 
(I) 

Funcionament 
(F) 

Manteniment 
(M) 

I F M 

Espai lliure 
públic  
(733,47 m2) 

377.330,12 € 182.066,00 € 
(108.450€+73.3
47€) 

1.466,94 € 733,47 €/any 4 
anys 

2022 2022 
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3.2.2. Impacte sobre la hisenda pública municipal 

Repercussió despesa-ingrés. S’inclou taula del darrer pressupost municipal, de l’any 2018. 

PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 

 

3.2.3. Impacte en la despesa corrent 

Les despeses corrents de les actuacions previstes són de 733,47 euros anuals que s’hauran de 
considerar a partir del 2017, quan ja s’hagin executat les obres, i es corresponen a les xifres de 

manteniment. Aquesta xifra, que suposa un increment de la despesa municipal de 0.002% és 
fàcilment assumibles per a la hisenda municipal. 

3.2.4. Impacte en la despesa de capital 

En aquest apartat s’inclouen les despeses de l’Ajuntament relacionades amb l’adquisició de 
sòl, implantació i funcionament de l’espai lliure públic i l’equipament: 

 Adquisició del 
sòl 

Implantació Funcionament TOTAL 

Espai lliure 
públic 

377.330,12 € 182.066,00 € 1.466,94 € 560.863,06 € 

 

Per tant, la hisenda municipal hauria d’assumir la quantitat de 441.427,81 €, xifra fàcilment 
assumible per la hisenda municipal al ser molt inferior a les inversions reals anuals del municipi. 
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3.2.5. Conclusió. 

Considerant la relació d'ingressos i despeses estimada en un escenari recessiu podem 
concloure que el planejament és sostenible econòmicament. 

4. AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 
 

La present Modificació Puntual consisteix en un augment de superfície d’espai lliure públic en 
sòl urbà i no té efectes significatius sobre el medi ambient i per tant no cal que es sotmeti als 

procediments d’avaluació ambiental estratègica, d'acord amb el previst a l'article 9.5 La Llei 
12/2016, de 17 d’agost, d’Avaluació Ambiental de les Illes Balears (BOIB n. 106, de 20.08.16). En 

aquest sentit correspon fer la petició a la Comissió Balear de Medi Ambient perquè dugui a 
terme la corresponent resolució en el sentit exposat. 

 

En tràmit d’aprovació inicial es sol·licitarà a la Comissió de Medi Ambient la no subjecció a 
avaluació ambiental estratègica d’aquesta modificació en els termes de l’article 9.5 de la Llei 

12/2016 esmentada.  



 34 

 

5.  IDENTITAT DELS PROPIETARIS 
 

Segons s’estableix a l’Article 59 de la LUIB I l’article 171 del RLOUSM, sobre la modificació dels 

instruments de planejament urbanístic, les propostes de modificació de qualsevol instrument 
de planejament urbanístic que suposin, indirectament o directa, bé un increment dels 

paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació dels usos del sòl, hauran 
d’incorporar a l’expedient que es tramiti la identitat de totes les persones propietàries o titulars 

d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, 
segons consti en el registre o l’instrument emprat a efectes de notificacions a les persones 

interessades, d’acord amb la legislació en la matèria.   

S’adjunta en document apart (annex 0) un informe municipal amb els propietaris afectats per 

la Modificació puntual. 
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6. RESUM EXECITIU DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES 
 

La LUIB, estableix en el seu article 12 apartat 2.a que la documentació exposada al públic 

haurà de constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació detallada de les 
modificacions que planteja i, en el seu cas, els àmbits i l’abast de la suspensió que comporti.   

En base a l’exposat a l’article en qüestió s’inclou en aquest apartat una relació dels principals 
canvis que s’han introduït en aquest document respecte a l’ordenació del PGOU vigent: 

- Canvi de qualificació de les parcel·les 2271608DD9927S, 2271609DD9927S, 

2271610DD9927S, 2271611DD9927S, 2271612DD9927S, i part de les parcel·les 
22716016DD9927S i 2271619DD9927S qualificades com a casc antic en espai lliure públic 

per donar servei al Teatre Principal actualment en procés de reforma. 
 

 

Imatge 15. Pla General d’Ordenació Urbana amb les parcel·les qualificades com a Casc Antic 

 

 

 

 



 36 

 

Imatge 16. Proposta de la Modificació Puntual amb les parcel·les qualificades com a espai lliure públic i equipament 
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7. ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA 
 

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

general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (BOIB 
Núm. 066 de 30.04.2015) en els casos que la finalitat específica ho requereixi serà necessari un 

estudi de la mobilitat generada.  

En el cas d’aquesta MP l’estudi de mobilitat es considera innecessari perquè tot i que la 
finalitat és la de canviar la qualificació d’un sòl urbà  a espai lliure públic, i es genera un 

eixamplament de la zona de vianants del carrer, no es modifica la mobilitat generada 
prevista pel PGOU amb l’actual proposta de la MP, ja que no es genera cap pas addicional. 
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8. CONTINGUT DOCUMENTAL 
 

El contingut documental de la present modificació puntual és: 

- Memòria justificativa. 
- Documents modificats del PGOU. 

- Annexes. 
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9. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ 
 

Els canvis als documents gràfics són (veure annex 3): 

- Plànol guia. Plànol 00. 
- Itineraris peatonals. Plànol IP01 

- Urbanitzables i creixement no realitzat. Plànol I2. 
- Plànol d’ordenació de sòl urbà. Plànol C2 i D2. 

Els canvis a la documentació escrita són (veure annex 2): 

- Estudi econòmic i financer de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al 

Pla Territorial de Mallorca. Pàgines 4, 41. 
- Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial de 

Mallorca. Pàgina  44. 
- Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial de 

Mallorca. Pàgina 4. 

 

Inca, 23 de setembre de 2019 

L’arquitecte municipal 

 

Francesc Alemany Bennàssar 

 

El lletrat i cap d’urbanisme 

 

Carlos Mena Ribas 
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10. ANNEXES 
 

- ANNEX 0. IDENTIFICACIÓ DELS PROPIETARIS 

- ANNEX 1. VALORACIÓ EXPROPIACIÓ 
- ANNEX 2. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA PGOU 

- ANNEX 3. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFIC PGOU 
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10.1. ANNEX 0. IDENTIFICACIÓ DELS PROPIETARIS 
 

Referència cadastral Titular 

2271608DD9927S FORADADA, SA 

2271609DD9927S ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL 

2271610DD9927S0001SZ 

2271610DD9927S0002DX 

MESQUIDA BESTARD MARIA (50% plena propietat i 50% 
usdefruit) SILVIA BENNASAR MESQUIDA (25% nuda 
propietat) I BÁRBARA BENNASAR MESQUIDA (25% nuda 
propietat) 

2271611DD9927S0001EZ MESQUIDA BESTARD MARIA (100% usdefruit) SILVIA 
BENNASAR MESQUIDA (50% nuda propietat) I BÁRBARA 
BENNASAR MESQUIDA (50% nuda propietat) 

227610DD9927S0002RX MARIA MESQUIDA BESTARD MARIA (100% usdefruit)  
BENNASAR MESQUIDA SILVIA (50% nuda propietat) I 
BENNASAR MESQUIDA BÁRBARA (50% nuda propietat)  

2271612DD9927S BONNIN FORTEZA GASPAR 

2271610DD9927S BONNIN FORTEZA GASPAR 

2271619DD9927S BELTRAN PALMER MAGDALENA (HEREDEROS DE) 
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10.2. ANNEX 1. VALORACIÓ EXPROPIACIÓ 
 

Mòduls de despeses unitaris en adquisició del sòl per a les valoracions d’aquesta modificació 
de planejament 

Per la present valoració s’han tingut en compte, les següents valoracions emeses per 
l’arquitecte municipals: 

- Valoració dels terrenys qualificats como zona verda número 11, així com els terrenys 

confrontants qualificats com eixample. 
- Valoració expedient de justipreu 06/2017/26 per l’expropiació forçosa dels terrenys que 

comprenen la prolongació del C/ Puig de Massanella fins al C/ Joan Alcover. 

Criteri de valoració 

D’acord amb la situació urbanitzada dels terrenys li son d’aplicació els art. 35,37 i 48 del RD 
Legislatiu 7/2015 (TRLSRU), de 30 d’octubre, per al qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl 
i rehabilitació Urbana. 

D’acord amb la classificació i situació dels terrenys li son d’aplicació els art. 6,22,23,24 del 
RD 1492/2011 Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl: 

Article 23. Valoració en situació de sòl urbanitzat edificat o en curs d’edificació.  

Quan es tracti de sòl edificat o en curs d’edificació, el valor de la taxació és el superior dels 
següents:  

a) El determinat per la taxació conjunta del sòl i de l’edificació existent que s’ajusti a la legalitat 
segons el que estableix l’article 5 d’aquest Reglament, pel mètode de comparació, aplicat 
exclusivament als usos de l’edificació existent o la construcció ja realitzada, d’acord amb 
l’article 24 d’aquest Reglament. (1) 

b) El determinat pel mètode residual, regulat a l’article 22 d’aquest Reglament, aplicat 
exclusivament al sòl, sense consideració de l’edificació existent o la construcció ja realitzada. 
(2) 
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1. Valoració pel mètode de taxació conjunta del sòl i de l’edificació. 
 
S’utilitza el mètode de comparació segons l’article: 
 
Article 24. Taxació conjunta del sòl i l’edificació pel mètode de comparació. 
1. Quan existeixi un conjunt estadísticament significatiu de transaccions reals o d’ofertes el 
nombre de les quals sigui igual o superior a sis mostres comparables, la determinació del valor 
de l’immoble per taxació conjunta, establerta a 
la lletra a) de l’article anterior, es realitza pel mètode de comparació de mercat segons el que 
es disposa a 
continuació: 
La selecció de comparables, que té com a objectiu la identificació de testimonis que 
permetin la determinació del valor, s’ha de portar a terme amb un grau de certesa suficient 
per establir el valor de substitució al mercat de l’immoble objecte de valoració. A aquest 
efecte, a la selecció dels comparables s’han de tenir en compte les condicions de semblança 
o equivalència bàsica següents: 
a) Localització. 
b) Ús. 
c) Configuració geomètrica de la parcel·la. 
d) Tipologia i paràmetres urbanístics bàsics. 
e) Superfície. 
f) Antiguitat i estat de conservació. 
g) Qualitat de l’edificació. 
h) Gravàmens o càrregues que condicionin el valor atribuïble al dret de propietat. 
i) Data de presa de dades del comparable. 
Quan en el conjunt de comparables seleccionades s’apreciïn diferències substancials entre els 
preus d’oferta i els valors reals de mercat, es pot aplicar un coeficient corrector de valor 
comprès entre 0,7 i 1, sempre que aquesta circumstància quedi degudament justificada en la 
valoració. En els casos en què no es pugui aplicar entre les condicions de semblança o 
equivalència bàsica la localització, en raó de l’ús i destí específics de l’immoble, es poden 
utilitzar en la valoració, per a l’obtenció d’una mostra estadísticament significativa, 
comparables sobre la base d’altres criteris d’identitat de raó expressament i degudament 
justificats.... 

 

Estudi de mercat (industrial-magatzem) 

S’ha fet un estudi de mercat d’edificis existents en el portal idealista.com i pisos.com, 
similars a les edificacions a expropiar amb ús industrial-magatzem de dues plantes de 1890 
amb acabats bàsics amb estat de conservació deficient i situats al casc antic d’Inca de 50m2 i 
195m2. 

 

Coeficients d’Homogeneïtzació: 

 
Les mostres s’han homogeneïtzat amb els criteris següents: 

1- Procedència de la oferta (directa ó immobiliària). En cas de tractar-se d’oferta 
d’immobiliària, s’ha reduït el preu de venta en un 4%, comissió mitja dels agents immobiliaris. 

2- Qualitat de l’edificació: 
- bàsica 1,00 

- normal 0,85 
- alta 0,70 

3- Antiguitat i estat de conservació segons annexa II reglament valoracions Llei del Sòl. En tots 
els casos es troben en situació normal. 

- Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten reparaciones 
importantes. 
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- Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales 

condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las 

normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones manifiestamente 

inhabitables o declaradas legalmente en ruina. 
4- Situació. No s’ha aplicat cap diferencial al estar totes les mostres a les àrees R41, R43 de la 

Ponència Cadastral. S'ha aplicaria un coeficient de situació per estar en front d'una zona verda 
del 10% 

5- Superfície mitja 50 i 195 m2. S’ha aplicat un diferencial d’un 3% per cada 15 m2 respecta si es 
<50m2 o >195m2.  

6- Ascensor, aparcament, ..., s’aplica una correcció del 5% si no te ascensor, del 7% si no te 
aparcament, i del 5% terrassa o pati en planta baixa. 
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Donat a que no existeixen suficients comparables, es seguirà lo disposat a l’article 24.2 del RD 
1492/2011: 

2. En els casos en què no existeixin suficients comparables que satisfacin la totalitat de les 
condicions de semblança o equivalència bàsica que estableix l’apartat anterior, es poden 
utilitzar tècniques d’homogeneïtzació de preus que considerin, a més dels atributs relatius a la 
localització i altres condicions de semblança o equivalència bàsica esmentades, altres 
circumstàncies que, de manera degudament justificada, puguin produir diferències 
significatives de valor.  

Per realitzar l’homogeneïtzació per antiguitat i estat de conservació s’utilitzen els coeficients 
correctors que estableix la taula de l’annex II d’aquest Reglament, aplicats en proporció al pes 
corresponent del valor de la construcció respecte al valor en venda del producte immobiliari 
considerat, d’acord amb l’expressió següent:  

 

En què:  

Vv’ = Valor en venda de l’immoble homogeneïtzat per antiguitat i estat de conservació, en 
euros per metre quadrat.  

Vv = Valor en venda de l’immoble, en euros per metre quadrat.  

F = Factor de relació del valor estimat de les construccions, respecte al valor total de la 
propietat característic de la zona, expressat en tant per u.  

β = Coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació de l’immoble objecte de 
valoració.  

βi = Coeficient corrector per antiguitat i estat de conservació de la mostra.  

Als efectes de la determinació del coeficient β, se segueixen els criteris que estableix l’apartat 
4 de l’article 18 d’aquest Reglament.   

 

Per  tant: 

Vv = 429,79€ (font idealista) 

F = 0,78 (Valor mitjà de venda industrial a l’entorn font idealista.com: 963€ - Cost de 
construcció incloses despeses 23% font COAIB: 751,93€) 

β = 1 

βi = 1  

Aplicant la fórmula obtenim Vv’ = 429,79€/m2 
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Estudi de mercat (habitatges) 

S’ha fet un estudi de mercat d’habitatges unifamiliars existents en el portal idealista.com i 
pisos.com, similars a les edificacions amb ús habitatge de dues plantes de 1890 amb acabats 
bàsics amb estat de conservació deficient i situats al casc antic d’Inca de 85m2 i 250m2. 

Les mostres seleccionades son habitatges de l’eixample dret i el casc antic d’Inca 
corresponent a la mateixa zona de valor de repercussió de sòl d’acord amb la ponència 
de valors cadastrals (R41 i R42) vigent a partir de 1 de gener de 2016. 

Coeficients d’Homogeneïtzació: 

 
Les mostres s’han homogeneïtzat amb els criteris següents: 
1- Procedència de la oferta (directa ó immobiliària). En cas de tractar-se d’oferta 

d’immobiliària, s’ha reduït el preu de venta en un 4%, comissió mitja dels agents immobiliaris. 
2- Qualitat de l’edificació: 

- bàsica 1,00 
- normal 0,85 

- alta 0,70 
3- Antiguitat i estat de conservació segons annexa II reglament valoracions Llei del Sòl. En tots 

els casos es troben en situació normal. 
- Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten reparaciones 

importantes. 
- Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales 

condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las 

normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones manifiestamente 

inhabitables o declaradas legalmente en ruina. 
4- Situació. No s’ha aplicat cap diferencial al estar totes les mostres a les àrees R41, R43 de la 

Ponència Cadastral. S'ha aplicaria un coeficient de situació per estar en front d'una zona verda 
del 10% 

5- Superfície mitja 85 i 250 m2. S’ha aplicat un diferencial d’un 3% per cada 15 m2 respecta si es 
<85m2 o >250m2.  

6- Ascensor, aparcament, piscina..., s’aplica una correcció del 5% si no te ascensor, del 7% si no 
te aparcament, del 5% per tenir piscina i del 5% terrassa àtic o en planta baixa.
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Valor de taxació pel mètode de taxació conjunta del sòl i de l’edificació. 

 

Referència 
cadastral

Localització Ús principal
Superfície 
construïda 
M2

Vv 
(habitatge) 
€/m2

Vv 
(industrial) 
€/m2

Vt €

2271608DD9
927S

C. del Teatre, 
9

Residencial 192,00 528,02 101.379,84

2271609DD9
927S

C. del Teatre, 
7

Industrial 40,00 429,79 17.191,60

2271610DD9
927S

C. del Metge 
Martí,17

Residencial 303,00 528,02 159.990,06

2271611DD9
927S

C. del Metge 
Martí, 13

Industrial 133,00 429,79 57.162,07

2271612DD9
927S

C. del Metge 
Martí, 11

Magatzem, 
estació 
transformado
ra

55,00 429,79 23.638,45

2271616DD9
927S (*)

C. de Sant 
Bartomeu, 72

Industrial 0,00 429,79 0,00

2271619DD9
927S (*)

C. de Sant 
Bartomeu, 88

Residencial 0,00 528,02 0,00

723,00 359.362,02TOTAL  

 

Vt valor total de les edificacions i sòl a expropiar 359.362,02 €  

5% Premi d’afecció   17.968,10 €  

Vex VALOR D’EXPROPIACIÓ 
 

377.330,12 €  
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Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat 
 
Delimitació de l’àmbit espacial homogeni 

Els terrenys a expropiar no es troben dins cap àmbit d’actuació, per tant, s’ha de delimitar 
l’àmbit espacial homogeni i calcular l’edificabilitat mitjana segons l’art 21 del RD 1492/2011. 

La delimitació de l’àmbit espacial homogeni agafa el desenvolupament de l’eixample dret 
del sòl urbà. 
 
Càlcul de l’aprofitament mig de l’ús predominant 
Per  al  càlcul  de  l’aprofitament  mig,  dintre  de  l’àmbit  espacial  homogeni  s’ha 
comptabilitzat tot el sol urbanitzat del que s’ha descomptat els vials, sòl no lucratiu, i unitats 
d’execució amb àmbit delimitat, tant les pendent d’execució com aquells sòls urbans 
transformats que ja tenien les seves dotacions d’acord amb els planejament anteriors (UA del 
PGOU de 1987 i 2005) 

L’ús predominant, és l’ús residencial, s’ha aplicat el coeficient d’homogeneïtzació 
0.80 pels usos industrials, coeficient que figura a la memòria del PGOU. 
 
Estudi de mercat

S’ha fet un estudi de mercat d’habitatges plurifamiliars existents en el portal idealista.com 

Les mostres seleccionades son habitatges de l’eixample dret d’Inca corresponent a la mateixa 
zona de valor de repercussió de sòl d’acord amb la ponència de valors cadastrals (R41 i 
R42) vigent a partir de 1 de gener de 2016. 

 

Coeficients d’Homogeneïtzació: 

 
Les mostres s’han homogeneïtzat amb els criteris següents: 
1- Procedència de la oferta (directa ó immobiliària). En cas de tractar-se d’oferta 

d’immobiliària, s’ha reduït el preu de venta en un 4%, comissió mitja dels agents immobiliaris. 
2- Qualitat de l’edificació: 

- bàsica 1,10 
- normal 1,00 

- alta 0,85 
3- Antiguitat i estat de conservació segons annexa II reglament valoracions Llei del Sòl. En tots 

els casos es troben en situació normal. 
- Normal: Cuando a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesiten reparaciones 

importantes. 
- Regular: Cuando presenten defectos permanentes, sin que comprometan las normales 

condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Deficiente: Cuando precisen reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las 

normales condiciones de habitabilidad y estabilidad. 
- Ruinoso: Cuando se trate de edificaciones, construcciones o instalaciones manifiestamente 
inhabitables o declaradas legalmente en ruina. 

4- Situació. No s’ha aplicat cap diferencial al estar totes les mostres a les àrees R41, R43 de la 
Ponència Cadastral. S'ha aplicaria un coeficient de situació per estar en front d'una zona verda 

del 10% 
5- Superfície mitja 93 m2. S’ha aplicat un diferencial d’un 3% per cada 15 m2 respecta a la 

mitja. 
6- Ascensor, aparcament, piscina, s’aplica una correcció del 5% si no te ascensor, del 7% si no 

te aparcament, del 5% per tenir piscina i del 5% terrassa àtic o en planta baixa 
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Càlcul del valor de repercussió del sòl 

VRS VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ MÈTODE 
RESIDUAL 

ART 22 RD1492/2011 

VM VALOR DE MERCAT PREU DE VENTA 
HOMOGENEITZAT 

 1.635,25 €/m2t 

K: COEFICIENT ART. 22-24 RD 1492/2011  1.2 

VC TOTAL VALOR UNITARI DE COSNTRUCCIÓ  1.191,86 €/m2t 

VRS VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL VRS=(Vv/K)-Vc 170,85 €/m2t 

 
Càlcul del valor de les edificacions 

D’acord amb la situació urbanitzada dels terrenys li son d’aplicació els art. 35, 37 38 del RDL 
7/2015. Per tant  es considera  que les edificacions existents no s’han de valorar. 
 
Valor d’expropiació pel mètode residual 
El valor d’expropiació per als 732,69 m2 afectats per la MP és: 
Vex VALOR D’EXPROPIACIÓ 

Superfície dels terrenys 733,47 m² 

Aprofitament mig AEH, ús predominant residencial plurifamiliar 1,96 m²/m² 

VRS Valor unitari de repercussió del sòl 170,85 €/m²t 

Vt valor dels terrenys a expropiar 245.614,16 €  

5% Premi d’afecció  12.280,71  €  

Vex VALOR D’EXPROPIACIÓ 
 

257.894,87 €  

 

Referència 
cadastral

Localització Ús principal
Superfície 
de sòl M2

AEH m2/m2 VRS €/m²t Vt €

2271608DD9
927S

C. del Teatre, 
9

Residencial 82,76 1,96 170,85 27.713,51

2271609DD9
927S

C. del Teatre, 
7

Industrial 29,49 1,96 170,85 9.875,20

2271610DD9
927S

C. del Metge 
Martí,17

Residencial 243,87 1,96 170,85 81.663,77

2271611DD9
927S

C. del Metge 
Martí, 13

Industrial 49,76 1,96 170,85 16.662,93

2271612DD9
927S

C. del Metge 
Martí, 11

Magatzem, 
estació 
transformado
ra

55,3 1,96 170,85 18.518,09

2271616DD9
927S (*)

C. de Sant 
Bartomeu, 72

Industrial 193,18 1,96 170,85 64.689,41

2271619DD9
927S (*)

C. de Sant 
Bartomeu, 88

Residencial 79,11 1,96 170,85 26.491,25

733,47 245.614,17TOTAL
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Conclusió 

D’acord al criteri de valoració exposat a l’inici quan es tracti de sòl edificat o en curs 
d’edificació, el valor de la taxació serà el superior dels determinat per la taxació conjunta del 
sòl i de l’edificació existent i el determinat pel mètode residual, aplicat exclusivament al sòl, 
sense consideració de l’edificació existent o la construcció ja realitzada.  

Per tant, per l’exposat anteriorment,  el  valor dels terrenys a expropiar serà de: 377.330,12 €
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10.3. ANNEX 2. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA PGOU 
 

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

d’Inca al Pla Territorial de Mallorca. Pàgines 4, 41. 
 

Text actual, pàgina 4 
 

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
7
6
7
8
9
10

Zona verda 63. (SSGGEL12) 74.130,00

TOTAL 1.862.342,00
Zona verda 77. (SSGGEL/V-APT) 210.960,00

Zona verda 58 6.300,00
Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00
Vial Serral 52.550,00

Zona verda 40. (SSGGEL21) 396.975,00
Zona verda 51. (SSGGEL21) 213.300,00
Zona verda 52. (SSGGEL21) 180.270,00

Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22)
Resta Serralt de les Monges 
Zona verda 11

EUROSPRIMER QUADRIENNI
325.000,00
39.015,00

1.363.872,00TOTAL

313.560,00
92.125,00
125.112,00

300.930,00
Equipament Plaça Bestiar
Equipament C/ Sa Calobra
Zona verda 62. (SSGGEL12)
Zona verda 63. (SSGGEL12)
Zona verda 75. (SSGGEL/V-APT)

78.130,00
90.000,00

TOTAL PRIMER I SEGON QUADRIENNI 3.226.214,00

SEGON QUADRIENNI EUROS
Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00
Zona verda 24 168.225,00
Zona verda 39. (SSGGEL21) 109.520,00

 
 

Tot i que les bases de càlcul del cost de les inversions, fonamentalment en el capítol del cost 
d’adquisicions, es puguin veure superades, resulta evident que el pressupost municipal podrà 
assumir les inversions previstes si mantén la taxa d’inversions anuals ja que hauria de destinar 
gairebé un 10 % de la inversió anual a les despeses compromeses en el Programa d’Actuació, 
recollides a l’EEF. 
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Text modificat, pàgina 4 

 

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
7
6
7
8
9
10
11

TOTAL PRIMER I SEGON QUADRIENNI 3.787.077,06

Zona verda 77. (SSGGEL/V-APT) 210.960,00
Espai Lliure Públic núm. 84 560.863,06

TOTAL 2.423.205,06

Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00
Vial Serral 52.550,00
Zona verda 63. (SSGGEL12) 74.130,00

Zona verda 51. (SSGGEL21) 213.300,00
Zona verda 52. (SSGGEL21) 180.270,00
Zona verda 58 6.300,00

Zona verda 24 168.225,00
Zona verda 39. (SSGGEL21) 109.520,00
Zona verda 40. (SSGGEL21) 396.975,00

TOTAL 1.363.872,00

SEGON QUADRIENNI EUROS
Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00

Zona verda 62. (SSGGEL12) 125.112,00
Zona verda 63. (SSGGEL12) 78.130,00
Zona verda 75. (SSGGEL/V-APT) 90.000,00

Zona verda 11 300.930,00
Equipament Plaça Bestiar 313.560,00
Equipament C/ Sa Calobra 92.125,00

PRIMER QUADRIENNI EUROS
Puig de Santa Magdalena (SSGGEL22) 325.000,00
Resta Serralt de les Monges 39.015,00

 
 
Tot i que les bases de càlcul del cost de les inversions, fonamentalment en el capítol del cost 
d’adquisicions, es puguin veure superades, resulta evident que el pressupost municipal podrà 
assumir les inversions previstes si mantén la taxa d’inversions anuals ja que hauria de destinar 
gairebé un 10 % de la inversió anual a les despeses compromeses en el Programa d’Actuació, 
recollides a l’EEF. 
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Nova fitxa, pàgina 41 
 

                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: SISTEMA LOCAL ESPAI LLIURE PÚBLIC. 

 

  Objecte: Espai Lliure Públic núm. 84 

  Sistema d'execució: expropiació      

  Superfície de la zona verda:  733,47 m2   

  Execució: Segon quadrienni   

          

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

Adquisició de terrenys 733,47 m2 377.330,12 €  

Implantació 733,47 m2 182.066,00 €  

Funcionament 733,47 m2 1.466,94 €

TOTAL  560.863,06 €  560.863,06   €
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- Memòria de l’adaptació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla 

Territorial de Mallorca. Pàgines 43. 

Text actual, pàgina 43 
 

 SISTEMES LOCALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 
Núm. Denominació Superfície PGOU  Adaptació 

5. Zona verda unitat d’actuació núm. 1 2.244 2.202 2.202 
6. Zona verda unitat d’actuació núm. 15 1.856 1.827 1.827 
9. Zona verda unitats d’actuació núm. 3 i núm. 4 1.200 1.210 1.210 
19. Zona verda cantonada carrer d’en Palmer – Martí 100 62 62 
24. Zona verda annexa a la Plaça de Toros 2.429 2.249 2.249 
31. Zona verda carrer de Son Net – carrer de Sant 340 697 697 
35. Zona verda Viviendas Cela 475 527 527 
36. Intersecció carrer de Lloseta – carrer de Francesc de 638 394 394 
41.  Zona verda NE S'Ermita – Zona Talaiot 3.145 3.336 3.336 
43. Zona verda carrer de la Mare de Déu de Gràcia 208 1.779 1.779 
44. Zona verda carrer de Felip II 270 289 289 
48.     
49. Zona verda unitat d’actuació núm. 22   821 
53. Zona verda carrer de Felip II 0 2.111 2.111 
54. Zona verda carrer de Binissalem – Joan Alcover 0 1.656 1.656 
57. Zona verda unitat d’actuació núm. 17  210 210 
58. Zona verda carrer de Menorca 0 140 140 
59. Zona verda UA-19 0 1.555 1.555 
60. Zona verda Yanko  4.580 4.580 
61. Placeta vivendes Sant Abdon   395 
72. Zona verda UA-13   1.221 
Zones verdes resultants de l’execució dels sectors de sòl   16.206 15.750 
Zones verdes resultants dels nous sectors (sector 6-7-8-9-10)   30.050 

TOTAL 12.905  41.030 73.061 

 

Text modificat, pàgina 43 
 

SISTEMES LOCALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 
Núm. Denominació Superfície PGOU  Adaptació 

5. Zona verda unitat d’actuació núm. 1 2.244 2.202 2.202 
6. Zona verda unitat d’actuació núm. 15 1.856 1.827 1.827 
9. Zona verda unitats d’actuació núm. 3 i núm. 4 1.200 1.210 1.210 
19. Zona verda cantonada carrer d’en Palmer – Martí 100 62 62 
24. Zona verda annexa a la Plaça de Toros 2.429 2.249 2.249 
31. Zona verda carrer de Son Net – carrer de Sant 340 697 697 
35. Zona verda Viviendas Cela 475 527 527 
36. Intersecció carrer de Lloseta – carrer de Francesc de 638 394 394 
41.  Zona verda NE S'Ermita – Zona Talaiot 3.145 3.336 3.336 
43. Zona verda carrer de la Mare de Déu de Gràcia 208 1.779 1.779 

44. Zona verda carrer de Felip II 270 289 289 
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48.     
49. Zona verda unitat d’actuació núm. 22   821 
53. Zona verda carrer de Felip II 0 2.111 2.111 
54. Zona verda carrer de Binissalem – Joan Alcover 0 1.656 1.656 
57. Zona verda unitat d’actuació núm. 17  210 210 
58. Zona verda carrer de Menorca 0 140 140 
59. Zona verda UA-19 0 1.555 1.555 
60. Zona verda Yanko  4.580 4.580 
61. Placeta vivendes Sant Abdon   395 
72. Zona verda UA-13   1.221 
73. Espai Lliure Públic núm. 84   733,47 
Zones verdes resultants de l’execució dels sectors de sòl   16.206 16.482,69 
Zones verdes resultants dels nous sectors (sector 6-7-8-9-10)   30.050 

TOTAL 12.905  41.030 73.794,47 

 

- Programa d’actuació del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca al Pla Territorial 
de Mallorca. Pàgina 4. 

 
Nova fitxa, pàgina 4 

 

                

  PROGRAMA D'ACTUACIÓ   

          

  TIPUS D'ACTUACIÓ: SISTEMA LOCAL ESPAI LLIURE PÚBLIC. 

 

  Objecte: Espai Lliure Públic núm. 84 

  Sistema d'execució: expropiació      

  Superfície de la zona verda:  733,47 m2   

  Execució: Segon quadrienni   

COSTOS ASSIGNACIÓ 

CONCEPTE AMIDAMENT PRESSUPOST PRIVADA AJUNTAMENT ALTRES 

Adquisició de terrenys 733,47 m2 377.330,12 €  

Implantació 733,47 m2 182.066,00 €  

Funcionament 733,47 m2 1.466,94 €

TOTAL  560.863,06 €  560.863,06  €
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10.4. ANNEX 3. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFIC PGOU 
 

- Plànol guia. Plànol 00. 

- Itineraris peatonals. Plànol IP01 
- Urbanitzables i creixement no realitzat. Plànol I2. 

- Plànol d’ordenació de sòl urbà. Plànol C2 i D2. 

 


