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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 Comissi. 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 n. 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 n.5 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 BOIB núm. 116 21/12/2017)
• Modificació Puntual nº8, Canvi de qualificació de dues parcel·les en sòl rústic a
sistema general de comunicacions 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 BOIB núm. 117 22/12/2018)
• Modificació Puntual nº9, Canvi de qualificació de zona de casc antic a espai lliure
públic, ELP nº84. (AD BOIB núm. 139 12/10/2019)
• Modificació Puntual nº10, Canvi de qualificació de zona de casc antic a sistema
viari, situada entre el carrer de l’Om i el carrer de na Ferrilla.

Modificació puntual nº11, PGOU Inca

1

Casc Antic d’Inca
Tal com s’indica en la memòria del PGOU d’Inca, en relació al casc antic d’Inca, el Pla
Territorial estableix com operació estratègica la rehabilitació i millora dels accessos i la
qualitat urbana d’Inca amb els següents objectius:
— Actualització de l’estudi de l’edificació́ i de les tipologies existents.
— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.
— Demolir elements arquitectònics inadequats.
— Adequar les ordenances d’edificació́ a les tipologies de l’edificació́ tradicionals.
— Creació́ de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació́ d’edificis protegits.
— Definició́ d’àmbits urbans que cal protegir.
— Millorar l’accessibilitat rodada i de vianants.
— Recuperar espais públics d’interès.
— Proposar usos i equipaments dinamitzadors de la recuperació́ del nucli antic.
A tal efecte delimita una Àrea de Reconversió Territorial, del Centre Històric d’Inca, en els
plànols d’ordenació́ de l’Annex del PTM. ART 12.2 Centre Històric d’Inca.
Per altra part, en el punt 5è. de l’art. 40 estableix que fins que no es produeixi el
desenvolupament reglamentari esmentat en la Disposició́ Addicional Segona de la Llei
6/1999, de 3 d’abril, de les Directius d’Ordenació́ Territorial de les Illes Balears i de Mesures
Tributàries, els Plans de Reconversió́ Territorial i els Projectes de Millora Territorial es
formularan mitjançant Plans Especials que hauran de ser aprovats definitivament pel
Consell Insular de Mallorca.
Amb la finalitat de garantir el compliment dels objectius del Pla Territorial i mentre no s’hagi
aprovat el pla especial del centre històric, l’Ajuntament d’Inca ha realitzat l’estudi i
catalogació́ del centre històric d’Inca, mitjançant la fitxa ambiental H004, inclosa dins
l’aprovació́ inicial del Catàleg d’elements d’interès artístic, ambiental i patrimoni
arquitectònic del terme municipal d’Inca.
Mitjançant aquesta catalogació es preserven les característiques històriques que defineixen
el casc històric d’Inca.
La fitxa ambiental del casc històric es el punt de partida per la redacció́ del pla especial del
Centre Històric.
En la fitxa H004, es donen per complimentats els següents objectius:
— Actualització de l’estudi de l’edificació existents.
— Actualitzar el catàleg d’edificis que cal protegir.
— Creació de mecanismes per fomentar les operacions de rehabilitació d’edificis protegits.
— Definició d’àmbits urbans que cal protegir.
— Millorar l’accessibilitat dels vianants.
La resta del objectius de l’àrea de reconversió territorial, juntament amb el
desenvolupament del de la fitxa, formaran part del Pla Especial.
Es per tant necessari adoptar mesures que ajudin a millorar la qualitat urbana del centre
històric d’Inca, sent la millora de la connectivitat i de l’accessibilitat una actuació
dinamitzadora i recuperadora del nucli antic.
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1.2 Àmbit territorial
L’àmbit de l’actuació de la present modificació puntual (en endavant MP) es situa al centre
urbà de la ciutat d’Inca, concretament a les parcel·les de l’illa delimitada pels carrers
de Sant Bartomeu, carrer de Bisbe Cima i carrer de Can Vidal.
Les parcel·les estan classificades com a Casc Antic (CA), essent una zona d’ordenació per
alineació de vial.
Les parcel·les objecte de actuació no están actualment edificades i s’utilitzen com
aparcament obert al públic.
Al juliol de 2016, Explotacions Turístiques dels Illes, com a propietària de les parcel·les amb
referència
cadastral
2371109DD9927S,
2371110DD9927S,
2371111DD9927S,
2371112DD9927S, 2371113DD9927S, 2371114DD9927S i 2371115DD9927S, proposa a
l'ajuntament una modificació del PGOU d'Inca pel que fa a l'ordenació d'aquestes parcel·les.
Las parcel·les afectades son las següents:
•
•
•
•
•
•
•

Carrer de Can Vidal 31, ref. Cadastral 2371109DD9927S0001HZ, amb una
de parcel·la de 83m2, sense edificar.
Carrer de Sant Bartomeu 24, ref. Cadastral 2371110DD9927S0001ZZ,
superfície de parcel·la de 187m2, sense edificar.
Carrer de Can Vidal 23, ref. Cadastral 2371111DD9927S0001UZ, amb una
de parcel·la de 62m2, sense edificar.
Carrer de Sant Bartomeu 20, ref. Cadastral 2371112DD9927S0001HZ,
superfície de parcel·la de 109m2, sense edificar.
Carrer de Sant Bartomeu 28, ref. Cadastral 2371113DD9927S0001WZ,
superfície de parcel·la de 128m2, sense edificar.
Carrer de Sant Bartomeu 34, ref. Cadastral 2371114DD9927S0001AZ,
superfície de parcel·la de 218m2, sense edificar.
Carrer de Sant Bartomeu 36, ref. Cadastral 2371115DD9927S0001BZ,
superfície de parcel·la de 101m2, sense edificar.

superfície
amb una
superfície
amb una
amb una
amb una
amb una

Imatge 1. Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca de 2012.
En fúcsia les parcel·les afectades per la modificació puntual.
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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
2371109DD9927S0001HZ
2371110DD9927S0001ZZ
2371111DD9927S0001UZ
2371112DD9927S0001HZ
2371113DD9927S0001WZ
2371114DD9927S0001AZ
2371115DD9927S0001BZ
TOTAL

Localització
carrer de Can Vidal nº31
Carrer Sant bartomeu nº24
carrer de Can Vidal nº23
Carrer Sant bartomeu nº20
Carrer Sant bartomeu nº28
Carrer Sant bartomeu nº34
Carrer Sant bartomeu nº36

Ús principal
Sense edificar
Sense edificar
Sense edificar
Sense edificar
Sense edificar
Sense edificar
Sense edificar

Superfície
Superfície de parcel·la
sòl cadastre
Topografic
83,00 m2
187,00 m2
62,00 m2
109,00 m2
128,00 m2
218,00 m2
101,00 m2
888,00 m2
869,25 m2

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.

Imatge 2 . Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca de 2012, catàleg.
En fúcsia les parcel·les afectades per la modificació puntual.
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Les parcel·les afectades per la MP no estan catalogades, si bé es consideren els carrers dins
de l’àmbit de casc històric segons la fitxa ambiental HCO4.
S’adjunten la fitxa del catàleg corresponent com annex.
Totes les parcel·les afectades per la modificació puntual es troben sense edificar.

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.
oportuna i complementària.

Una

modificació

necessària,

L’objecte de la modificació és el canvi de ordenació de la edificació a les parcel·les amb
referència
cadastral
2371109DD9927S,
2371110DD9927S,
2371111DD9927S,
2371112DD9927S, 2371113DD9927S, 2371114DD9927S i 2371115DD9927S per a ampliar les
voreres i separació entre edificis al carrer Bisbe Cima.
Aquesta actuació és necessària en el marc dels objectius de regeneració i renovació
urbana del Pla Territorial de Mallorca per al casc antic d'Inca; ja que l'actuació proposada
millora notablement l'accessibilitat i la qualitat urbana al carrer Bisbe Cima.
Segons el PGOU vigent el carrer Bisbe Cima té una amplària total de 7,15m el que només
permet la ubicació d'estretes voreres a banda i banda del carrer i un vial d'una amplària
d'uns quatre metres. La proposta de modificació del PGOU augmenta l'amplària del ús viari
vial fins a 11,5 metres.
L'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'accés per als vianants i rodat de la zona, així com
augmentar la separació entre edificis millorant les condicions d'il·luminació dels habitatges,
tenint en compte que en aquest tram del carrer Bisbe Cima, l'edifici existent, anterior al
PGOU vigent, situat enfront de les parcel·les objecte de la modificació puntal té edificades
un total d'onze plantes, molt més que les quatre permeses en el pla general.
Totes les parcel·les afectades es troben sense edificar amb llicencia de construcció d'edifici
d'habitatges en tramitació.
És per tant oportú abans que s'executi la construcció dels edificis d'habitatges projectats
procedir a la modificació de la ordenació prevista.
Per tant, queda constància de l’interès públic i de l’oportunitat de la proposta.

2.2 Justificació de la modificació
Segons el PGOU vigent el carrer Bisbe Cim té una amplària total de 7,15m el que només
permet la ubicació d'estretes voreres a banda i banda del carrer i un vial d'una amplària
d'uns quatre metres. La proposta de modificació del PGOU augmenta l'amplària de ‘us viari
fins a onze metres i mig, per a permetre la creació de noves places d'aparcaments d'ús
públic i recular la planta baixa tres metres i mig més per a augmentar la zona d'ús públic per
a vianants. Tot això mantenint la propietat i ús privat de la parcel·la sota rasant a les noves
zones destinades a ús públic viari.
L'objectiu d'aquesta proposta és millorar l'accés per als vianants i rodat de la zona, així com
augmentar la separació entre edificis al carrer Bisbe Cima millorant les condicions
d'il·luminació dels habitatges, tenint en comte la altura de l’edifici existent, inadequat amb
el planejament vigent, situat enfront de les parcel·les.
A les parcel·les afectades per la modificació es proposa augmentar al carrer Bisbe Cima
l'altura màxima edificable de 3 a 4 plantes, igualant-la amb les altures indicades en el PGOU
per a les parcel·les situades en el costat oposat del carrer.
La modificació proposada no suposa augment de la superfície edificable ni del nombre
d'habitatges tal com es justifica en els apartats següents.
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2.3 Descripció i justificació de la solució adoptada
Es proposa recular l'alineació de l'edificació en planta baixa i plantes pis per a permetre
situar en planta baixa de la parcel·la places d'aparcament d'ús públic i sota el pòrtic de
planta baixa una vorera d'ús públic.
D'aquesta forma la separació dels edificis a banda i banda del carrer Bisbe Cim en planta pis
passa dels 7,15m actuals a 11,5m. A més es recula la planta baixa 3,5m més per a situar la
vorera d'ús públic sota porxades.

Imatge 4 . Ordenació modificada

Amb la modificació proposada es poden situar 10-14 places d'aparcament en diagonal al
carrer Bisbe Cim, mantenint un carril de circulació de 4,50m d'ample, la vorera existent a
una costat del carrer i una nova vorera de 3,5m d'ample en el costat nord sota les porxades
dels edificis que es construeixin en un futur.
Es mantindria l'alineació de la planta soterrani en el límit de la parcel·la actual, mantenint
l’ús privat sota rasant.
La proposta millora l'accessibilitat rodada i per als vianants coincidint amb els objectius que
marca el PTM per al barri antic d'Inca.
No es modifiquen la normes d'edificació i estètica excepte en el referent a les alineacions i
altura.
Es proposa augmentar una altura en l'alineació a carrer Bisbe Cima per a compensar
l'edificabilitat perduda en les plantes inferiors.
La modificació proposada no suposarà increment de l'edificabilitat ni de la intensitat
d'habitatge de la parcel·la afectada.
Aquesta proposta implica crear una subzona dins de la zona del Barri antic CA.
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Subzona b) Especial Bisbe Cima:
•
•
•

•
•
•

un primer aiguavés en planta baixa, porticada, d’us públic, amb alçaria mínima de
tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m).
Als efectes estètics en aquest tram de carrer es prohibeix el xamfrà̀.
La profunditat edificable en planta baixa en aquesta illa del carrer Bisbe Cima serà
de catorze metres i mig (14,5m) amidats a partir dels tres metres i mig (3,5 m) de
profunditat dels porxos.
A la zona porticada s’evitaran els escalons i els pòrtics s’hauran de situar a peu de
carrer.
El paviment de planta baixa en les zones d'ús públic destinades a aparcament no
podrà tenir graons i se situarà a peu de carrer respectant les rasants existents.
La resta de condicions d’edificabilitat seran les establertes en el dibuixos següents:

Secció Carrer Bisbe Cima:

7,15

límit parcel·la

12,00

P. PIS 3

P. PIS 1

3,50

P. BAIXA

mínim
3,50

P. PIS 2

11,50

4,35

P. SOTANO

PROPOSTA

Façanes:
Proposta modificació PGOU
amplada carrer Bisbe Cima 11,5m
9,00

3,00

12,00
alçada ràfec
edifici davant

C/ San Bartolomé

pendent vorera 5,6%

+8,03

C/ Bisbe Cima

+8,03

C/ de Can Vida

La solució proposada augmenta l'espai d'ús públic del carrer Bisbe Cim, amb una reculada
de 6,35m en planta baixa, on es crea una zona per als vianants de 3,5m d'ample sota les
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+10,25

2,15

3,50

+10,76

3,50

0,60

8,41

14,72

9,00

ràfec edifici
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porxades. Les plantes pis es reculen respecte a l'alineació vigent 2,85m, la qual cosa permet
crear noves places d'aparcament públic al costat del vial.
En augmentar la reculada de l'edificació en les plantes pis, millora la il·luminació del carrer i
dels habitatges existents.
S'augmenta una planta l'altura màxima de la parcel·la objecte de modificació, igualant les
altures amb l'ordenació de l'edifici ja existent en el costat oposat del carrer. Cal indicar que
actualment aquest edifici, construït sobre la base d'una normativa anterior, té edificat un
numero de plantes molt superior a les quatre plantes permeses pel PGOU vigent.

2.3.1

Superficis edificables

S'adjunta quadre de les superfícies edificables calculades amb l'ordenació actual i amb la
proposta
Superfici
edificable
PGOU vigent

Planta Baixa

799

Planta PIs 1

676

Planta Pis 2

676

Total PGOU vigent

Porposta Modificació

2.151 m2
Planta Baixa

527

Planta Pis 1

578

Planta Pis 2

578

Planta Pis 3

438

Total Modificació Puntual

2.121 m2

La solució proposada redueix en un 1 per cent l'edificabilitat màxima de les parcel·les
afectades.

2.3.2

Intensitat de vivienda

D'acord a la intensitat d'habitatge fixat en l'art. 112 del PGOU vigent el nombre màxim
d'habitatges permès en l'àmbit de la modificació proposades és de 12 habitatges.
PGOU 2012:
Zona: Casc Antic, 3 P;
superfície màxima edificable planta pis 681m2:
681m2/60 = 11,35 ⇒ 12 habitatges
Modificació PGOU:
La parcel·la afectada per la modificació té una part edificable en 3 plantes i una altra part
edificable en 4 plantes, per la qual cosa el càlcul de la intensitat d'habitatge seria el següent:
Zona: Casc Antic, 3P;
superfície màxima edificable planta pis 102,4m2/60 = 1,71
Zona: Casc Antic, 4 P;
superfície màxima edificable en planta piso 475,47m2 /50 = 9,50
1,71+9,50=11,21 ⇒ 12 habitatges
La proposta manté el numero màxim d’ habitatges permeses per el PGOU vigent.
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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

2.4.1.1

Legislació estatal

A aquests efectes es troben en vigor:
•

Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei 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 la provisional, així com a l’exposició
Pública corresponent a l’aprovació inicial.

2.4.1.2

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 mar., 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 revisi. 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.
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2.4.1.3

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.

2.4.1.4

Legislació sectorial

No es veuen afectats per aquesta modificació els Plans directors sectorials (PDS) vigents.
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3 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.
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 afectats per la modificació puntual del PGOU proposada són de titularitat
privada i mantenen la propietat privada amb ús públic a planta baixa.

3.1.2

Impacte econòmic de la modificació

La modificació proposada no varia l'aprofitament lucratiu previst en el PGOU per a les
parcel·les afectades, per la qual cosa no modifica la viabilitat econòmica de les actuacions
privades.
D'altra banda no requereix cap nova inversió pública per a l'execució del pla.

3.1.3

Conclusió.

És per tant una modificació del pla general innòcua quant a la sostenibilitat i viabilitat
econòmica de les actuacions derivades de la seva execució.
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4 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA
La present Modificació Puntual consisteix en una modificació d’alineacions de l’edificació en
sòl urbà, sense augment de la superfície edificable i no té efectes significatius sobre el medi
ambient. 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
Comissi. 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.

5 IDENTITAT DELS PROPIETARIS
Segons s’estableix a l’Article 59 de la LUIB I l’article 171 del RLOUSM, sobre la modificació́
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 iniciació́, 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 Modificació́ 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 ordenació i alineació de la edificació a les parcel·les amb referència cadastral
2371109DD9927S, 2371110DD9927S, 2371111DD9927S, 2371112DD9927S, 2371113DD9927S,
2371114DD9927S i 2371115DD9927S per a ampliar les voreres i separació entre edificis al
carrer Bisbe Cima.

Imatge 5. Pla General d’Ordenació Urbana vigent amb les parcel·les afectades

Imatge 6. Proposta de la Modificació Puntual amb les parcel·les afectades
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7 ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA
Segons l’Article 171. Modificació́ 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 es la de canviar la alineació de l’edificació i augmentar la zona d’ús viari, generant
un eixamplament de la zona de vianants del carrer, no es preveu una variació del ús de tràfic
rodat al vial i la actuació no crea nous focus de generació de tràfic.

8 CONTINGUT DOCUMENTAL
El contingut documental de la present modificació puntual és:
- Memòria justificativa.
- Plànols informatius amb el PGOU vigent al desembre de 2012 amb les modificacions
puntuals i modificacions d’ús i errades materials aprovades definitivament MUS01, MUS02,
MP01, MP02 sense incorporar prescripcions
- Documents modificats del PGOU.
- Annexes.

9 CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ
Els canvis als documents gràfics són (veure annex 2):
- Plànol guia. Plànol 00.
- Itineraris peatonals. Plànol IP01
- Urbanitzables i creixement no realitzat. Plànol I2.
- Plànol d’ordenació de sòl urbà Plànol C2.
- Plànol d’ordenació de sòl urbà Plànol D2.
Els canvis a la documentació escrita són (veure annex 1):
- Normes del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca. Adaptació al Pla Territorial de Mallorca.
Pàgines 68
Inca, 19 de desembre de 2019

L’arquitecte Municipal

L’arquitecte

Francesc Alemany Bennasar

Lucía Burgos Galíndez

El lletrat i cap d’urbanisme
Carlos Mena Ribas
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10 ANNEXES
- ANNEX 0. IDENTIFICACIÓ DELS PROPIETARIS
- ANNEX 1. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA PGOU
- ANNEX 2. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ GRÀFIC PGOU
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10.1 ANNEX 0. IDENTIFICACIÓ DELS PROPIETARIS
Referència cadastral

Titulars

2371109DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371110DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371111DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371112DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371113DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371114DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.

2371115DD9927S

Explotacions Turístiques de les Illes, S.L.
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10.2 ANNEX 1. CANVIS A LA DOCUMENTACIÓ ESCRITA PGOU
- Normes del Pla General d’Ordenació Urbana d’Inca. Adaptació al Pla Territorial de Mallorca.
Pàgines 68, 3. Especial Plaça de Santa María la Major
Text actual, pàgina 68
3 Especial plaça de Santa Maria la Major:
Es mantindran les arcades de l’edifici núm. A-11 del catàleg en l’edificació que confronti amb
la plaça.
Text modificat, pàgina 68
3 Subzones:
a) Especial plaça de Santa Maria la Major:
Es mantindran les arcades de l’edifici núm. A-11 del catàleg en l’edificació que confronti amb
la plaça.
b) Especial carrer Bisbe Cima:
•
•
•

•
•
•

un primer aiguavés en planta baixa, porticada, d’us públic, amb alçaria mínima de
tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m).
Als efectes estètics en aquest tram de carrer es prohibeix el xamfrà̀.
La profunditat edificable en planta baixa en aquesta illa del carrer Bisbe Cima serà
de catorze metres i mig (14,5m) amidats a partir dels tres metres i mig (3,5 m) de
profunditat dels porxos.
A la zona porticada s’evitaran els escalons i els pòrtics s’hauran de situar a peu de
carrer.
El paviment de planta baixa en les zones d'ús públic destinades a aparcament no
podrà tenir graons i se situarà a peu de carrer respectant les rasants existents.
La resta de condicions d’edificabilitat seran les establertes en el dibuixos següents:

Secció Carrer Bisbe Cima:

P. PIS 3
P. PIS 2
P. PIS 1

3,50

P. BAIXA

mínim
3,50

7,15

límit parcel·la

12,00
11,50

4,35

P. SOTANO

PROPOSTA
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Façanes:

Proposta modificació PGOU
amplada carrer Bisbe Cima 11,5m
9,00

3,00

12,00
alçada ràfec
edifici davant

C/ San Bartolomé
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pendent vorera 5,6%

+8,03

C/ Bisbe Cima

5,72

+10,25

2,15

3,50

+10,76

3,50

0,60

8,41

14,72

9,00

ràfec edifici

+8,03

C/ de Can Vida
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10.3 ANNEX 2. 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.
- Plànol d’ordenació de sòl urbà. Plànol D2.
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