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1 Resum executiu de les modificacions proposades 

D’acord amb l’article 25 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual 

s’aprova el text refós de la llei de sòl, en els procediments d’aprovació o d’alteració 

d’instruments d’ordenació urbanística, la documentació exposada al públic haurà 

d’incloure un resum executiu expressiu dels punts següents: 

a).- Delimitació dels àmbits en què l’ordenació projectada altera la vigent, 

amb un plànol de la seva situació, i abast de l’esmentada alteració. 

b).- Si escau, els àmbits en què se suspenguin l’ordenació o els procediments 

d’execució o d’intervenció urbanística i la durada de l’esmentada suspensió. 

Aquesta modificació de les NS de planejament altera l’ordenació vigent amb 

l’objecte d’ampliar un sistema general d’infraestructura viària del carrer Puig de 

Massanella per a la construcció d’un eix Cívic. 

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) estableix en 

el seu article 39, apartat 2.e que la documentació exposada al públic haurà de 

constar d’un resum executiu que delimiti els àmbits o les parcel·les en els quals 

l’ordenació estructural projectada altera la vigent.  

Així mateix el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús 

del sòl, per a l’illa de Mallorca ( en endavant RLOUS) en el seu article 82 apartat 2.e 

requereix d’un resum executiu que delimiti els àmbits en els quals l’ordenació 

projectada altera la vigent, amb un plànol de la situació, l’abast de l’alteració i, si 

escau, els àmbits en què se suspenen l’ordenació o els procediments d’execució o 

d’intervenció urbanística, i la durada d’aquesta suspensió. 

1.1 Superfícies i usos afectats 

Les superfícies i els usos afectats per la modificació són les següents: 

CLASSIFICACIÓ ACTUAL CALIFICACIÓ ACTUAL m2 % AFECCIÓ CLASSIFICACIÓ PROPOSADA CALIFICACIÓ PROPOSADA 

URBA SISTEMA GENERAL VIARI 7.566,65 33% NO URBÀ SISTEMA GENERAL VIARI 

URBLE (SECTOR 5 i 2)   4.637,73 20% SI RÚSTIC SSGGCI26/RV 

RÚSTIC 
ATC 4.123,99 18% SI RÚSTIC SSGGCI26/RV 

ATH 6.729,97 29% SI RÚSTIC SSGGCI26/RV 

TOTAL MP SG VIARI   15.491,69 67%       

TOTAL   23.058,34 100%       

Taula 1. Comparativa dels usos afectats. 
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1.2 Modificació de l’ordenació 

Aquesta modificació de planejament altera l’ordenació segons el plànols següents: 

 Pla general vigent: 

 

Imatge 1. Fragment del Plànol I2 - Urbanitzables i creixement no realitzat. PGOU d’Inca 

 Proposta de modificació: 

 

Imatge 2. Fragment del Plànol I2 - Urbanitzables i creixement no realitzat. Proposta de modificació. 
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1.3 Suspensió de llicències 

Així mateix segons l’article 138 del RLOUS, amb l’aprovació inicial queda suspès pel 

termini de dos anys, prorrogable un any més si s’ha repetit el tràmit d’informació 

pública, l’atorgament de llicències en l’àmbit d’allò que s’ha alterat i, amb 

l’aprovació provisional, de forma automàtica un altre any més, fins a un total de 

quatre anys. Això, sense perjudici que puguin concedir-se les llicències basades en el 

règim urbanístic vigent sempre que es respectin també les determinacions del nou 

planejament. 

En qualsevol cas i en aquest àmbit, les llicències de nova edificació hauran, fins a 

l’aprovació definitiva de la modificació i durant els terminis assenyalats, de complir 

amb el planejament vigent i amb aquesta modificació. 

No obstant això, les llicències de reforma i demolició no queden afectades per 

aquesta suspensió 
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Àmbits de la suspensió 

L’àmbit afectat per la suspensió de llicències és el següent: 

 

Imatge 3. Àmbit d’afecció sobre ortofotografia de 2021 (en color vermell) 

A Inca, Juliol 2022. Per l'equip redactor, 

 

 

Jaume Luis Salas 

Arquitecte i urbanista 
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