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1 Antecedents 

1.1 Antecedents de planejament 

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 n. 176 del 27 de novembre de 

2012.Aquesta Revisió de PGOU ha estat objecte de les següents modificacions 

puntuals: 

• 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 (AD) 

• 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, consistent en la modificació de les alineacions i àmbit 

de la UA10. (AD BOIB núm. 27 01/03/2018) 

• Modificació Puntual nº7, consistent en l’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, consistent en el 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) 

• Modificació Puntual nº9, consistent en el canvi de qualificació de dues 

parcel·les en sòl urbà de casc antic a espai lliure públic, ELP nº84. (AD) 

• Modificació puntual nº10, consistent en el canvi de qualificació de zona de 

casc antic a sistema viari (AD BOIB núm. 181 22/10/2020). 

• Modificació puntual nº11, consistent en el canvi d’alineació del carrer Bisme 

Cima (aprovació inicial). 

• Modificació puntual nº12, consistent l’ampliació d’un sistema general viari per 

la creació d'un eix cívic al carrer Puig de Massanella (aprovació inicial). 
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1.2 Àmbit territorial 

L’àmbit d’actuació de la modificació puntual (en endavant MP) es situa dintre del 

terme municipal d’Inca i concretament al carrer Jaume I, vora les instal·lacions 

esportives del Constància.

  
Imatge 1. Àmbit d’afecció sobre ortofotografia de 2021. 

 

Imatge 2. Vista de l’àmbit des de la carretera Inca-Sineu. 
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Imatge 3. Vista de l’àmbit des de l’avinguda Jaume I. 

 

Imatge 4. Cartografia cadastral. Font: Cadastre  

1.3 El projecte del nou baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca 

Actualment els Serveis Ferroviaris de Mallorca – Conselleria de Mobilitat i Habitatge 

està redactant el projecte constructiu del nou baixador de l’Hospital Comarcal 

d’Inca.  

Segons aquest projecte l'abast té per objecte la redacció de el projecte constructiu 

per al nou baixador Hospital Comarcal d'Inca, dins el sistema ferroviari de l'illa de 

Mallorca, buscant vincular la connexió amb l'equipament sanitari dins d'una xarxa 

eficient i accessible de transport públic. 

El projecte contempla la intervenció urbana de l'entorn immediat de el futur baixador, 

considerant les condicionants de seguretat, accessibilitat i qualitat que requereix la 

generació d'un nou canal d'accés a l'Hospital i el seu servei de caràcter comarcal. 

Dins de l'abast de el projecte s'inclouen els següents objectius: 
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• El sistema de transport i la seva projecció a futur. Obtenir una proposta 

congruent amb les necessitats i amb els criteris de desenvolupament i 

estructura urbana proposats pels gestors de la ciutat. 

• Conceptualització de l'espai urbà i les intencions de disseny arquitectònic. 

Percepció particular de l'espai urbà, i com es defineix a través dels conceptes 

de ciutat, node urbà, espai públic i paisatge. 

• Funcionalitat de l'espai urbà-arquitectònic. Optimitzar les funcions de l'espai 

urbà arquitectònic, establint una relació de retroalimentació entre la forma i 

la funció, per aconseguir l'equilibri en tots els aspectes de el disseny. 

L'Hospital Comarcal d'Inca va ser inaugurat al febrer de 2007, amb aproximadament 

25.000 m², per a atendre a diferents nuclis de població: Inca, Sineu, Sa Pobla, Muro, 

Alcúdia i Pollença. La construcció es realitza en sòl rústic, envoltada per la carretera 

Llubí i la MA-13, dins de l'anomenada Àrea de Reconversió Territorial (ART). La seva 

implantació va ser definida en el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), més tard en 

el Pla General d'Ordenació Urbana i en el seu derivat "Pla Especial de la façana 

d'Inca", s'incorpora la creació d'una nova zona de equipaments i serveis entre 

l'Hospital i el sòl urbà del municipi i tota una estratègia d'intervenció per a la 

continuïtat de el teixit urbà i la millora substancial de la façana Est de la ciutat, en 

termes paisatgístics i funcionals. 

Per millorar el servei als ciutadans d'Inca, SFM planteja apropar el ferrocarril als usuaris 

de l'Hospital Comarcal mitjançant la construcció d'un nou baixador sobre la Línia 

Palma-Inca-Enllaç. Determina la seva localització en els voltants de les instal·lacions 

esportives del Constància, dins el sòl de classificació urbana, amb accés vehicular 

des de la carretera Palma-Alcúdia, la Ma-13A i la Ma-3240. 

 

Imatge 5. Localització general de l’estudi. Font: Projecte del nou baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca. SFM. 

Les línies T2 Intermodal / Palma-Sa Pobla i T3 Intermodal / Palma-Manacor (que 

comparteixen infraestructura ferroviària), al seu pas per Inca tenen un traçat en doble 
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via, pel qual circulen trens CAF de 51.05 mi 67.64 m de longitud, amb velocitats 

màximes de fins a 100km / h. 

El tram de via designat per a l'emplaçament de projecte de la nova baixador es 

desenvolupa en via sobre balast, fins al pas superior sobre l'antiga carretera Palma-

Alcúdia. La diferència de cota entre carril i paviment és de, aproximadament 7 m. 

El nou baixador es projectaria entre les estacions d'Inca i Ellanç aproximadament 

sobre el PK 29 + 450 de la línia.  

 

Imatge 6. Horaris circulació estació d’Inca  

Actualment, el tram entre les estacions d'Inca i Ellanç suporten la circulació de dues 

línies de tren: T2 Intermodal / Palma-Sa Pobla i T3 Intermodal / Palma-Manacor, amb 

freqüències d'una hora i intervals entre ambdós sentits de línia de 9 minuts en dies 

laborals, a excepció dels primers trens del matí i els últims trens de la nit.  

Amb l'objectiu de posar en valor el territori i un dels fronts d'accés a la ciutat, des del 

planejament es planteja una intervenció integral composta per actuacions, 

paisatgístiques, urbanes i de mobilitat. SFM intervé impulsant la implementació de part 

dels plantejaments formulats en els diferents plans territorials i urbans d'ordenació, 

amb la posada en marxa de el desenvolupament d'un nou baixador ferroviari, que 

s'acosti a la població del municipi i la comarca a el servei de l'Hospital Comarcal, així 

com a la resta de serveis existents. 

L'emplaçament per a un nou baixador es delimita entre les instal·lacions esportives de 

La Constància, amb l'objectiu d'articular un major nombre de serveis i ens urbans 

actius, en la nova dinàmica després de la reconversió territorial proposta, des de sòl 

urbà consolidat de fàcil accessibilitat i integració amb l'estructura del municipi.   
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2 Objecte i justificació de la modificació 

2.1 Objecte de la modificació. Una modificació oportuna i convenient 

L’objecte de la modificació del PGOU, que es correspon amb la nº13, i consisteix en 

un canvi de qualificació d’un espai lliure (sistema local) i una part d’equipament 

esportiu (Constància), per crear el nou sistema general de Transports per al nou 

baixador de tren de l’hospital d’Inca (SGCI/TP2) així com un nou tram de xarxa viaria 

per al seu accés rodat. 

El principal objectiu del nou baixador és apropar el sistema ferroviari als usuaris de 

l'Hospital Comarcal d'Inca, centres esportius i de serveis en general de sector, a través 

d'una proposta arquitectònica i urbana coherent amb l'estratègia de reconversió 

territorial impulsada pel planejament per a la façana Est de Inca. 

La definició de directrius específiques per assolir l'objecte de el projecte, venen 

derivades de l'anàlisi conseqüent entre objectius i condicionants generals i particulars 

de la intervenció pel que fa a composició urbana, entorn i capacitat de el servei: 

• Vinculació de sistema ferroviari a través del baixador amb l'estructuració de 

l'espai de reconversió territorial de Façana d'Inca, proposat pel PEFI. 

• Comprovació de la capacitat del servei, millora i ajust de les instal·lacions a la 

corresponent demanda i operació de el nou baixador. 

• Ús eficient del limitat espai definit per a la implantació, garantint la menor 

incidència en la propietat privada i el correcte tractament de la topografia en 

compliment dels requeriments d'accessibilitat i bones pràctiques. 

• Protecció estructural de sistema portant del viaducte sobre la carretera, 

contenció de l'afecció per l'execució de la plataforma ferroviària i de les 

andanes i altres elements de el baixador. 

• Posada en valor i vinculació de les diferents fites i nodes d'activitat urbana, dins 

de l'actuació arquitectònica i urbanística a desenvolupar. 

• Preservació de la funcionalitat de el servei, sense afeccions prolongades en el 

temps. 

L'emplaçament per a un nou baixador es delimita entre les instal·lacions esportives 

del Constància, amb l'objectiu d'articular un major nombre de serveis i ens urbans 

actius, en la nova dinàmica després de la reconversió territorial proposta, des de sòl 

urbà consolidat de fàcil accessibilitat i integració amb l'estructura del municipi. 

 

L’oportunitat per afrontar ara la MP prové de l’interès municipal de millorar la mobilitat 

a través del transport públic i sobretot la connexió amb l’hospital d’Inca, pel que es 

considera una passa més dins la proposta de conjunt per la millora de la connectivitat 

del Pla Especial de la Façana d’Inca. 

La conveniència de la MP ve justificada davant la mancança de connectivitat del 

transport públic amb l’hospital comarcal d’Inca. 

2.2 Justificació de la modificació  

Per tal de dur a terme el projecte aprovat del nou baixador, que és d’interès 

autonòmic, es fa necessari requalificar els terrenys afectats pel mateix. Aquests 
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terrenys son una petita franja d’equipament esportiu situat al sud de la línia ferroviària 

que en aquests moments estan en desús i no ubiquen cap construcció. 

Així mateix per la part nord es fa necessari l’eliminació del sistema local d’espai lliure, 

que queda afectat parcialment per la construcció del propi baixador, i la resta del 

mateix, afectat per l’accés rodat principal del baixador. 

A més d'apropar i millorar l'accés dels usuaris de l'Hospital Comarcal a què deu el seu 

nom, el baixador haurà de contemplar la relació i integració amb altres nodes i 

activitats de el sector, així com amb les zones esportives on s'implanta. El caràcter 

integrador del servei públic de transport depèn de la vinculació amb una dinàmica 

urbana en la qual es permeti l'amplitud de demanda i la versatilitat del conjunt. 

Fites i nodes d'activitat: 

• Hospital Comarcal d'Inca. 

• Zona esportiva Constància. 

• Vial zona esportiva. 

• Habitatges i comerços sobre l'Avinguda Rei Jaume I. 

• Polígon Industrial Can Matzarí. 

• Cementiri d'Inca. 

L'exitosa integració de el baixador dependrà del grau de vinculació amb cada un 

dels elements assenyalats, afectant directament les premisses d'accessibilitat, 

qualitat, intermodalitat i de compatibilitat de sistema amb el seu entorn. 

Actualment les persones que des del sistema ferroviari es dirigeixen a l'Hospital 

Comarcal, han de prendre un autobús llançadora, des de l'Estació Inca, fins a la 

parada a la rotonda de la Carretera Llubí, accés per als vianants alservei sanitari. A 

la demanda pròpia de l'equipament, hauran de sumar treballadors de la indústria i 

de el comerç confrontant, a més dels residents de la zona, els visitants del cementiri i 

els usuaris de les zones esportives. 

El tram de traçat ferroviari d'implantació suporta el pas de les línies T2 Intermodal 

Palma / Sa Pobla i T3 Intermodal Palma / Manacor, s'ha de considerar que un 

percentatge d'aquests usuaris puguin fer parada al baixador per accedir a aquesta 

zona específica de la ciutat. 
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Imatge 7. Esquema de l’àmbit d’actuació. Font: Projecte del nou baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca. SFM. 

2.3 Descripció de la solució adoptada 

Atenent al projecte presentat per SFM l'emplaçament per al nou baixador es localitza 

finalment entre les instal·lacions esportives del Constància, aproximadament entre els 

PKS 29 + 378 i 29 + 468, a el costat est del municipi. 

El baixador s'ubicarà en superposició a la infraestructura preexistent de sistema 

ferroviari, de doble via per on actualment circulen les línies T2 i T3. El costat oest de 

l'àmbit estaria delimitat pel pas inferior de la carretera Palma - Alcúdia, el costat nord 

per un vial secundari en fons de sac d'accés a l'espai esportiu Nou camp i les 

edificacions veïnes i a sud estaria el segon camp esportiu. 

La infraestructura té un traçat ascendent direcció Palma per salvar el pas de la 

carretera Palma-Alcúdia, amb un viaducte de més de 8 m d'alçada. És 

aproximadament des del PK 29 + 500 des d'on comença a distanciar-se de la cota 

de terreny per arribar a sobrepassar el vial inferior. 

La localització respon principalment a la proximitat amb l'Hospital Comarcal a què 

deu el seu nom, a més de preveure una interacció amb diferents fites i nodes de 

l'entorn urbà, com les esmentades àrees esportives limítrofes, els habitatges i 

comerços sobre l'Avinguda Rei Jaume I, el polígon industrial Can Matzarí i el Cementiri 

d'Inca. 
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Imatge 8. Projeste del baixador. Font: Projecte del nou baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca. SFM. 

La configuració del baixador serà de camí lateral amb la menor intervenció i alteració 

de l’operació actual de sistema. Inicialment amb accés a andanes per elements fixos, 

no mecànics. Es reserva l’espai per a la incorporació futura d’un ascensor quan així 

ho requereixi la demanda. 

El sistema general de de Transports proposat queda de tallat en el projecte 

constructiu aprovat 

 

Imatge 9. Planta aèria del nou abaixador segons el projecte constructiu d’SFM. 

El projecte presentat afecta també a part del sistema viari existent així com a l’espai 

lliure local que es requalifica per ampliar el sistema viari. 
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Imatge 10. Planta de l’accés principal rodat al nou abaixador, segons el projecte constructiu d’SFM. 

El nou baixador es concep amb caràcter dinamitzador de la vora urbana del 

municipi, dels equipaments i dels diferents ens urbans dispersos pel sector. 

El nou sistema general viari té unes proporcions aproximades de 20x20 metres, 

suficients perquè el seu disseny garanteix l’accessibilitat universal dels espais 

dissenyats i compleix amb l’Ordre TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es 

desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no 

discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats. 

El projecte d’urbanització haurà de tenir en compte les condicions d’accessibilitat de 

l’esmentada Ordre. Haurà d’assegurar l’accessibilitat de l’itinerari de vianants i els 

elements d’urbanització i el mobiliari urbà que s’instal·lin en el sistema viari hauran de 

complir les condicions d’accessibilitat establertes reglamentàriament i respectar 

sempre la zona d’itinerari accessible. 
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Imatge 11. Imatge virtual de la proposta segons el projecte presentat per SFM 

 Descripció de la zona afectada 

El sistema general proposat tendra una superfície de 1.088,07 m² i prové del canvi de  

qualificació parcial d’un equipament esportiu i un espai lliure públic. 

Així mateix s’amplia el sistema general viari per facilitar l’accés rodat de l’estació, 

requalificant un sistema local d’espai lliure. 

La taula resum de les superfícies afectades és la següent: 

QUALIFICACIÓ PGOU 
2012 

CODI PGOU 
2012 

SUPERFÍCIE 
(m2) % QUALIFICACIÓ MP13 

CODI 
MP13 

SUPERFÍCIE 
(m2) 

Espai lliure púbic ELP Nº3 
1169  

(1.314 PGOU) 
76% 

Sistema general de comunicacions i d’infraestructures - 
XARXA VIÀRIA 

SGCI/RV 446,24 

Sistema general de comunicacions i d’infraestructures - 
TRANSPORT 

SGCI/TP2 722,76 

Equipament esportiu ES 3 365,31 24% 
Sistema general de comunicacions i d’infraestructures - 

TRANSPORT 
SGCI/TP2 365,31 

TOTAL   1.534 
100
%     

1.534 

 Qualificacions i superfícies afectades 

 Canvis de qualificació 

La proposta considera un canvi de qualificació d’un un espai lliure (sistema local) i un 

tros d’equipament esportiu (Constància), per crear el nou sistema general de 

Transports i un nou tram de xarxa viaria. Les zones afectades es representen a la 

següent imatge  
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Imatge 12. Qualificacions afectades (en color vermell) del PGOU vigent sobre ortofotografia 2021. 

 

Imatge 13. Qualificacions afectades (en color blau) del PGOU. 

2.3.2.1 Equipament esportiu 

L’equipament esportiu afectat (ES3) és un romanent que no s’utilitza de la zona 

esportiva del Constància. Aquesta parcel.la és privada i resta pendent d’expropiació. 

Passaria a SG de Transports perquè queda afectat per la construcció del baixador del 

Tren. Actualment està sense ús i prové d’un antic traçat que es llegeix clarament sobre 

l’ortofotografia de 1956 
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Imatge 14. Ortofotografia de 1956 sota l’àmbit de la proposta  

2.3.2.2 Espai Lliure public 

L’espai lliure públic (EL3 – sistema local) afectat, apareix al PGOU 2012, com un 

sistema local als plànols d’ordenació i per error com  un sistema general a les taules 

resum de les memòries. La seva superfície és de 1.314m². És un espai residual i de poca 

entitat que resta sense executar en una zona abandonada, de fort pendent i envoltat 

d’infraestructures que queda afectat pel projecte del nou baixador.  

El ELP apareix al PGOU amb una superfície de 1.314m² però s’ha detectat un error 

material provinent de la cartografia perquè els seus límits es superposen amb la 

parcel.la cadastral 2964006DD9926S amb qualificació d’edificació aïllada 

plurifamiliar especial. 

 
Imatge 15. Plànol d’ordenació del PGOU sobre ortofotografia 2021 
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Imatge 16. Plànol d’ordenació del PGOU  

 

Imatge 17. EL3 sobre ortofotografia 2021 amb la correcció topogràfica. 

Així el EL3 sobre cartografia actual té una superfície de 1.195m² una vegada 

descomptats els 145 m²  de l’error de cartografia. 

Amb tot, la superfície d’espai lliure públic de sistema local aprovada al PGOU 2012 

no es redueix tenint en compte les modificacions puntuals del PGOU aprovades, i més 

concretament les següents:  

• Modificació Puntual nº3, consistent en el canvi de qualificació d’una zona 

d’eixample a espai lliure públic i un nou equipament, amb un augment d’espai 

lliure públic de 489 m². 

• Modificació Puntual nº9, consistent en el canvi de qualificació de dues 

parcel·les en sòl urbà de casc antic a espai lliure públic, ELP nº84.  Amb un 

augment d’espai lliure públic de 733m². 

En resum ens queda que amb la present modificació puntual eliminam una superfície 

d’EL de 1.169 m², que queda compensat amb els 1.222 m² augmentats per les 

modificacions puntuals nº 3 i 9 ja aprovades definitivament. 
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  ESPAI LLIURE  

EL3 PGOU 2012 1314 

ERROR SUPERFÍCIE EL3 PGOU 2012 -145 

EL3 AMB ERROR CORREGIT 1169 

    

AUGMENT EL MP3 489 

AUGMENT EL MP9 733 

TOTAL EL AUGMENTAT PER MP 1222 

    

AUGMENT EL PGOU 2012 53 
 Resum de superfícies d’espai lliure 

 

La proposta és requalificar part d’aquest espai lliure  en SG de transports el la part que 

queda afectat per la construcció del baixador del Tren. I qualificar la resta d’espai 

lliure com a SG de xarxa viària, doncs quedaria afectat per la resta de projecte 

presentat per SFM, on proposen ubicar-hi l’accés principal rodat al baixador. 

L’eliminació per complet d’aquest espai lliure ve justificat per l’interès autonòmic del 

projecte presentat per SFM. Cal considerar que al ser un sistema local no queden 

afectades les ràtios d’espai lliure públic per habitants previst en el PGOU 2012. El 

manteniment d’aquests espai lliure impossibilitaria l’execució del projecte presentat 

per SFM. Així mateix caldria estudiar la possibilitat de comunicació rodada amb 

l’avinguda de Jaume per tal de millorar la mobilitat. 

La proposta d’un nou baixador es fonamenta amb la millora de mobilitat del transport 

públic (veure apartat 7 d’aquest document) davant la necessitat de crear una millor 

connexió del tren amb l’Hospital Comarcal d’Inca.  

L’baixador de tren per integrar-se dins la xarxa de mobilitat existent, necessita d’un 

accés rodat i de vianants. Així com l’accés de vianants és relativament senzill al estar 

enrevoltat de sistemes generals, l’accés rodat presenta més dificultats i el punt més 

idoni per la  connexió amb la xarxa viària existent és la zona nord on existeix un accés 

que queda interromput per l’espai lliure local existent. Així, al ser el vial existent un cul 

de sac que prové de la Ma-3240 es fa necessari ampliar aquest espai de xarxa viària 

per permetre una correcta connexió amb el nou baixador de tren. Aquest nou tram 

de xarxa viària és imprescindible per un correcte accés amb vehicle rodat, per 

ubicar-hi aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda o per serveis del propi 

baixador. Així mateix s’insisteix amb la necessitat que el projecte d’execució estudiï la 

possibilitat de connexió rodada amb l’avinguda Jaume I per evitar que la xarxa viària 

quedi desconnectada i en forma de cul-de-sac. 
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Imatge 18. Detall del plànol d’ordenació de sòl urbà E2 del PGOU 2012. 

 
Imatge 19. Detall del plànol d’ordenació de sòl urbà E2 modificat amb la proposta de SGCI/TP 2  
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2.4 Parcel·les afectades 

Es detalla a continuació les parcel·les afectades pel sistema general proposat i que 

es veurien afectades parcialment per l’expropiació: 

PARCELA SUPERFÍCIE (m2) QUALIFICACIÓ PGOU 2012 SUPERFÍCIE AFECTADA (m2) 

2964001DD9926S0001PR 1.169 Espai lliure púbic 1.169 

2866201DD9926S0001DR 15.532 Equipament esportiu 365 

TOTAL     1.679 

 Superfícies afectades 

2.5 Fitxes cadastrals 

Es presenten a continuació les dues fitxes cadastrals de les parcel·les afectades. 
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2.6 Justificació legal del contingut de la modificació 

La modificació proposada compleix amb la legislació vigent segons amb la següent 

justificació:  

 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 del 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, al provisional, així 

com a l’exposició Pública corresponent a l’aprovació inicial. 

 Legislació autonòmica 

A aquets efectes es troben en vigor: 

• Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’avaluació ambiental de les Illes Balears 

• 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. 

• Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls 

de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19. 

• Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de 

les Illes Balears. 

• Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de 

l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les 

administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi 

ocasionada per la COVID-19. 

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 es 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. 
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D’altra banda i en aquest cas, d’acord amb l’establert a 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. 

 Legislació insular 

2.6.3.1 El Pla Territorial insular de Mallorca 

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. No es 

modifica la classificació del sòl sinó que és una modificació menor que afecta 

localment a uns canvis de qualificació per poder dur a terme l’execució del nou 

baixador de tren a l’Hospital Comarcal d’Inca. 

Està dins els límits de l’àrea de reconversió territorial 11.1 de la Façana d’Inca però no 

contradiu cap dels objectius plantejats per aquesta àrea de reconversió, sinó que 

executa una de la propostes del PEFI, la de crear un nou baixador de tren a la zona. 

Els objectius que marca el PTIM per la Pla Especial son: 

1. Millora de la imatge de la ciutat.  

2. Creació d'un nou polígon industrial.  

3. Implantació de l'Hospital Comarcal d'Inca.  

4. Creació d'una nova zona d'equipaments i serveis entre l'hospital i el sòl urbà 

d'Inca.  

5. Millora dels accessos a la ciutat d'Inca, especialment els de la carretera de 

Sineu i Llubí.  

6. Creació de zones verdes en els accessos a la ciutat. 

Així la present MP quedaria englobada dins l’apartat 5 en quant a la millora dels 

accessos a la ciutat amb la creació d’un nou baixador. 
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Imatge 20. Proposta sobre la planimetria del PTIM 

2.6.3.2 Reglament de la LOUS 

La present modificació compleix amb el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 

de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca quant a Elements integrants 

de la xarxa viària i condicions de funcionalitat (article 62 RLOUS). Cal tenir en compte 

que el sistema general viari proposta és una ampliació de l’existent dins un sòl urbà 

consolidat amb unes proporcions de 21x21m. que compleix amb les condicions 

establertes pel RLOUS. 

 Legislació. sectorial 

Afectat pel Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears 

Les línies estratègiques i les mesures proposades ple PDS son: 

1.Augment i millora de l’oferta de transport públic interurbà: 

1.1. Nova xarxa de transport públic interurbà per carretera 

1.2. Nou sistema tarifari 

1.3. Nou marc regulador per a compatibilitzar el transport escolar 

amb el transport regular de viatgers 

1.4. Millorar i ampliar la infraestructura del transport públic: 

1.4.1. Millorar xarxa ferroviària existent: finalització 

electrificació línies, supressió passos a nivell, aparcaments 

dissuasius (estacions Es Caülls, Polígon Marratxí i Pont d’Inca), 

nou baixador a l’Hospital d’Inca, etc. 
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1.4.2. Ampliar xarxa ferroviària existent: 

-Corredor Alcúdia: ampliació de Sa Pobla a Alcúdia 

-Corredor Artà: ampliació Manacor-Artà-Cala Rajada 

-Corredor Migjorn: nova línia Palma-aeroport-Llucmajor; la 

prolongació fins a Santanyí i Manacor per Felanitx està 

fora del temps de vigència d’aquest Pla. 

-Línia metro Palma-UIB que arribi fins a l’Hospital Son Espases i 

Parc BIT 

Així la present modificació respon a la proposta de l’apartat 1.4.1.  
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3 Informe de sostenibilitat econòmica. estudi econòmic i financer. 

programa d’actuació. 

3.1 Informe de sostenibilitat econòmica 

El RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i 

Rehabilitació Urbana, al seu article 22.3 estableix que la documentació dels 

instruments d’ordenació de les actuacions de transformació urbanística hauran 

d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el que es ponderi, 

en particular, l’impacte de l’actuació a les Hisendes Públiques afectades per la 

implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa 

i prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a 

usos productius. 

Així, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) , a 

l’article 47 desenvolupa el contingut dels estudis econòmics del planejament. 

 Titularitat dels terrenys 

Els terrenys en part son públics i en part són de titularitat privada, per tant, s’haurà de 

preveure l’expropiació d’aquests terrenys privats, prèvia execució de les obres. 

La superfície a expropiar és de 220.73m² 

 

Imatge 21. Plànol d’expropiacions 

3.2 Valoració dels terrenys 

La legislació aplicable per a la valoració de l’adquisició del sòl és: 
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• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto 

refundido de la Ley del suelo; 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, los cuales regulan los criterios 

de valoración 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. L’article 36 

d’aquest Reial Decret preveu la valoració del sòl rural. 

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 i 22 del 

RD 1492/2011 Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl. 

 Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat. 

Segons l’article 22 del RD 1492/2011 Reglament de Valoracions de la Llei del Sòl el 

mètode de càlcul serà el següent: 

1. El valor en situació de sòl urbanitzat no edificat, o si l’edificació existent o en curs 

sigui il·legal o es troba en situació de ruïna física, s’obtindrà aplicant a l’edificabilitat 

de referència determinada segons el disposi en l’article anterior, el valor de 

repercussió del sol segons l'ús corresponent, d'acord amb la següent expressió: 

 

Éssent: 

VS = Valor del sol urbanitzat no edificat, en euros por metro cuadrat de sòl. 

Ei = Edificabilitat corresponent a cada un dels usos considerats, en metres 

quadrats edificables per metro quadrat de sòl. 

VRSi = Valor de repercussió del sol de cada un dels usos considerats, en euros 

per metro quadrat edificable. 

2. Els valors de repercussió del sol de cada un dels usos considerats al que fa referència 

l’apartat anterior, determinarà pel mètode residual estàtic d’acord amb la següent 

expressió: 

 

Éssent: 

VRS = Valor de repercussió del sol en euros per metro quadrat edificable de 

l’ús considerat. 

Vv = Valor en venda del metro quadrat d’edificació de l’ús considerat del 

producte immobiliari acabat, calculat sobre la base d’un estudi de mercat 

estadísticament significatiu, en euros per metro quadrat edificable. 
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K = Coeficient que pondera la totalitat dels despeses generals, inclosos en la 

finançament, gestió i promoció, així com el benefici empresarial normal de 

l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la materialització de 

l’edificabilitat. 

Aquest coeficient K, que tindrà amb caràcter general un valor de 1,40, es 

podrà reduir o augmentar d'acord amb els següents criteris: 

a) Podrà reduir-se fins a un mínim de 1,20 en el cas de terrenys en 

situació d’urbanitzats destinats a la construcció de vivendes 

unifamiliars en municipis amb escassa dinàmica immobiliària, 

vivendes subjectes a un règim de protecció que fixa valors màxims de 

venda que es separen de manera substancial dels valors mitjans del 

mercat residencial, naus industrials i altres edificacions vinculades a 

explotacions econòmiques, en raó de factors objectius que justifiquen 

la reducció del component de despeses generals com son la qualitat 

i la tipologia edificatòria, així com una menor dinàmica del mercat 

immobiliari a la zona. 

b) Podrà augmentar fins a un màxim de 1,50 en el cas de terrenys en 

situació d’urbanitzats destinats a promocions que en raó de factors 

objectius com a ser ser,la extraordinària localització, la forta dinàmica 

immobiliària, l’alta qualitat de la tipologia edificatòria, el pla previst 

de comercialització, el risc previsible, i altres característiques de la 

promoció, justificant l’aplicació d’un major component de despeses 

generals. 

Vc = Valor de la construcció en euros per metro quadrat edificable de l’ús 

considerat. Serà el resultat de sumar els costos d’execució material de l’obra, 

els gastos generals i el benefici industrial del constructor, l’importació dels 

tributs que gravan la construcció, els honoraris professionals per projectes i 

direcció de les obres i altres despeses necessàries per a la construcció del 

immoble. 

Tots els valors hauran d’estar referits a la data que correspon segons l’objecte de la 

valoració en els termes establerts en l’apartat 2 de l’article 21 del text reemborsat de 

la Llei de sòl. 

3. En cas de parcel·les que no es troben completament urbanitzades o que tinguin 

pendent l’aixecament de càrregues o l’ompliment de deures per poder realitzar 

l’edificabilitat prevista, es descomptaran del valor del seu determinat segons l’apartat 

1 anterior la totalitat dels costos i despeses pendents, així com el benefici empresarial 

derivat de la promoció, d'acord amb la següent expressió: 

VSo = VS - G. (1 + TLR + PR) 

Sent: 

VSo = Valor del sol descomptats los deures y càrregues pendents, en euros. 

VS = Valor del sol urbanitzat no edificat, en euros. 

G = Costes d’urbanització pendents de materialització i altres deures i 

càrregues pendents, en euros. 

TLR = Taxa lliure de risc en tant per un. 

PR = Prima de risc en tant por u. 
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La taxa lliure de risc, als efectes de determinar el benefici de la promoció en 

aquest Reglament, serà l’última referència publicada pel Banc d’Espanya del 

rendiment intern en el mercat secundari de la deute pública de pla entre dos 

i sis anys. En quant a la primera de risc, als efectes de determinar el benefici 

de la promoció en aquest Reglament, es fixarà en funció dels usos i tipologies 

corresponents atribuïts per l’ordenació urbanística, prenent com a referència 

els percentatges establerts en el quadre de l’Annex IV d’aquest Reglament 

en funció del tipus d’immoble sense que es pugui ser superior al percentatge 

que es determini per al coeficient corrector K establert en l’apartat 2 anterior, 

inclosa la pròpia primera de risc com sumant de la totalitat de les despeses 

generals. 

4. L’aplicació del mètode residual establert en els apartats anteriors, no considerarà 

altres paràmetres econòmics que els que es dedueixin de la situació en el moment 

de la taxació. En cap cas es consideraran les expectatives de plusvàlues o alteracions 

de valor que podrien produir-se en el futur. 

 Càlcul de l valor de repercussió del sòl  

Éssent la fórmula de càlcul: 

 

Consideram  

• Vv segons l’estudi de mercat  

• Coeficient K: 1.4, segons el criteri general 

• Vc: Valor de construcció. 

3.2.2.1 Estudi de mercat  

S’ha fet un estudi de mercat d’edificis existents en venda en el portal idealista.com, 

a la zona  de Gran via que és engloba  l’emplaçament de la modificació puntual.  
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Imatge 22. Evolució dels preus a la zona de la Gran Via Colón. 

 

Mes Preu m2 Variació mensual Variació trimestral Variació anual 

sep-21 1.408 €/m2 -1,30% -4,30% -5,60% 

ago-21 1.427 €/m2 -0,80% -6,30% -5,30% 

jul-21 1.438 €/m2 -2,30% -5,10% -5,10% 

jun-21 1.472 €/m2 -3,30% -1,70% -3,80% 

may-21 1.522 €/m2 0,50% -0,40% 1,30% 

abr-21 1.515 €/m2 1,10% 0,80% 1,50% 

mar-21 1.498 €/m2 -2,00% -1,50% -0,80% 

feb-21 1.528 €/m2 1,70% 2,90% 0,30% 

ene-21 1.503 €/m2 -1,10% -0,20% -2,10% 

dic-20 1.520 €/m2 2,40% 1,90% -2,30% 

nov-20 1.485 €/m2 -1,50% -1,40% -6,80% 

oct-20 1.507 €/m2 1,00% -0,60% -6,20% 

Imatge 23. Històric de variació de preus de venta de la zona Gran via Colon. 
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3.2.2.2 Coeficient K 

Es pren com el considerat com a caràcter general el valor de 1,40 

3.2.2.3 Valor de construcció 

Vc Càlcul valor unitari de construcció       

1. COST EXECUCIÓ MATERIAL       

VALOR UNITARI DE PARTIDA (VUP). (2021)  
479,37   

COEFICIENT per TIPOLOGIA  
1,8   

COEF.Calidad Q 0,80 / 1,00 / 1,20  
1   

COEF.Moderador M 0,85 / 0,95 / 1,00  
1   

COEF.Grado complexitat ALTRES CAUSES  
1   

COSTOS ADDICIONALS  
0 €/€/m²t 

COSTOS SEGURETAT SALUT 2% 17,26 €/€/m²t 

COST EXECUCIÓ MATERIAL PEM   880,12332 €/€/m²t 

      

2. DESPESES GENERALS I BENEFICIS constructora     

DESPESES GENERALS s / PEM 13% 114,42 €/€/m²t 

BENEFICI INDUSTRIAL CONSTRUCTOR s / PEM 6% 52,81 €/€/m²t 

COST EXECUCIÓ DE CONTRACTA   1047,35 €/€/m²t 

      

3, honoraris professionals       

P.BASICO, EXEC. DIR.ARQUITECTO.SUP. s / PEM 7,00% 61,61 €/€/m²t 

DIRECCIÓ ARQUITECTE TÈCNIC s / PEM 2,10% 18,48 €/€/m²t 

ESS I COORDINACIÓ s / PEM 1,20% 10,56 €/€/m²t 

ENGINYER TELECOMUNICACIONS s / PEM 0,50% 4,40 €/€/m²t 

PROJECTE ACTIVITAT APARCAMENT s / PEM 0,50% 4,40 €/€/m²t 

TOTAL   99,45 €/€/m²t 

      

4. LLICÈNCIES I TAXES       

LLICÈNCIA OBRA S / PEM 1,00% 8,80 €/€/m²t 

ICO S / PEM 3,00% 26,40 €/€/m²t 

TAXA RESIDUS S / PEM 1,00% 8,80 €/€/m²t 

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA S / PEM 0,01% 0,09 €/€/m²t 

TOTAL   44,09 €/€/m²t 

      

5. DESPESES NECESSARIS       

ASSEGURANCES RC + DESENAL S / PEM 0,80% 7,04 €/€/m²t 

INSPECCIONS I OCT C / PEM 0,50% 4,40 €/€/m²t 

Geotècnic S / PEM 0,50% 4,40 €/€/m²t 



AJUNTAMENT D’INCA - MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº13 
3. Informe de sostenibilitat econòmica. estudi econòmic i financer. programa 

d’actuació. 

 

marès MEMÒRIA  /  maig de 2022 (V.AI/220516) 33 de 54 

   

 

TOPOGRÀFIC I Georeferència S / PE, 0,30% 2,64 €/€/m²t 

TOTAL   18,48 €/€/m²t 

VC TOTAL VALOR UNITARI CONSTRUCCIÓ 39% 1.209,38 €/€/m²t 

 

3.2.2.4 Valor de repercussió 

VRS VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ  ART 22 RD1492/2011   

Vv VALOR DE MERCAT PREU DE VENTA HOMOGENEITZAT 1.408,00 €/m²t 

K: COEFICIENT ART. 22-24 RD 1492/2011 1,4   

VC TOTAL VALOR UNITARI DE CONSTRUCCIÓ 1.209,38 €/m²t 

VRS VALOR UNITARI DE REPERCUSSIÓ DEL SÒL  203,66 €/m²t 

VRS=(Vv/K)-Vc  203,66   

Imatge 24. Valors de repercussió 

 Edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni 

3.2.3.1 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 la zona de l’Avinguda Jaume I i 

Constància, coincidint amb les zones R41 i R44 de la ponència de cadastre. 

 

Imatge 25. Zones de la ponència de cadastre d’Inca 

3.2.3.2 Càlcul de l’aprofitament mig de l’ús predominant 
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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. 

 Valor d’expropiació 

El valor d’expropiació calcular per als 220,73 m2 afectats per la MP és: 

VALOR D'EXPROPIACIÓ     

Superfície dels terrenys 220,73 m² 

Aprofitament mig AEH, ús predominant residencial plurifamiliar 1,89 m²/m² 

VRS Valor unitari de repercussió del sòl 203,66 €/m²t 

      

Vt valor dels terrenys a expropiar 84.964,14 €   

5% Premi d’afecció 4.248,21 €   

Vex VALOR D’EXPROPIACIÓ 89.212,35 €   

 

Imatge 26. Vex valor d’expropiació 

 Conclusió 

D’acord amb el criteri de valoració exposat el valor dels terrenys i construccions a 

expropiar serà de: 89.212,35 €, cost que assumirà Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

 Barems de construcció, posada en marxa i manteniment 

El projecte constructiu del baixador i els seus accessos es troba elaborat i aprovat, per 

tant es considera el pressupost de projecte com a preu de construcció. 

Aquest projecte contempla tant la construcció del baixador com del tram de xarxa 

viària que hi dona accés i que és també àmbit d’aquesta modificació puntual. 



AJUNTAMENT D’INCA - MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº13 
3. Informe de sostenibilitat econòmica. estudi econòmic i financer. programa 

d’actuació. 

 

marès MEMÒRIA  /  maig de 2022 (V.AI/220516) 35 de 54 

   

 

 
Imatge 27. Resum del pressupost de projecte 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   2.091.317,12 € 

Gastos Generales 13% 271.871,23 € 

Beneficio industrial 6% 125.479,03 € 

   397.350,25 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA   2.488.667,37 € 

IVA 21% 522.620,15 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN    3.011.287,52 € 
Imatge 28. Pressupost de licitació 

3.3 Estudi econòmic i programa de les actuacions 

 Resum de les actuacions 
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Considerant les actuacions que s’han de dur a terme, els costos de construcció 

prevists son 3.011.287,52€. 

Considerant les despeses d’adquisició del sòl, construcció, funcionament i 

manteniment tenim una despeses total de 3.101.626,15 euros: 

 

ACTUACIÓ VALORACIÓ ADQUISICIÓ DEL SÒL 
IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I 

FUNCIONAMENT 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

Canvi de 

qualificació 

  

Expropiació: 89.212,35 

Implantació:                                       3.011.287,52 1 any 

Funcionament 2%:  60.225,75 A partir de 2.021 

Manteniment 1% 

anual:  
30.112,88 A partir de 2.021 

Total   89.212,35 €   3.101.626,15 €   

Imatge 29. Resum de les actuacions 

 Impacte sobre la hisenda pública municipal 

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

2021. 

INGRESSOS 
 

INGRESSOS 

Capítol/Concepte IMPORT INGRESSOS 2021 
 

Capítol/Concepte IMPORT DESPESES 2021 

CAP I 10.818.513,17  CAP I 14.710.074,92 

CAP II 791.458,68 
 

CAP II 12.309.078,54 

CAP III 9.546.759,00 
 

CAP III - 

CAP IV 8.991.330,59 
 

CAP IV 1.281.736,00 

CAP V 131.692,00 
 

CAP V 110000 

CAP VI -  CAP VI 3.326.932,29 

CAP VII 1.608.068,31  CAP VII 150.000,00 

CAP VIII 35.000,00 
 

CAP VIII 35.000,00 

CAP IX - 
 

CAP IX - 

TOTAL 31.922.821,75 
 

TOTAL 31.922.821,75 

Imatge 30. Pressupost municipal 2021. Font Ajuntament d’Inca 

3.4 Impacte en la despesa corrent 

Les despeses corrents de les actuacions previstes són de 60.225,75 euros anuals, 

corresponent al 1% del cost d’implantació del sistema general viari implantat, que 

s’hauran de considerar a partir del 2021, quan ja s’hagin executat les obres, i es 

corresponen a les xifres de manteniment. Aquests costos les assumirà la Conselleria de 

Mobilitat i Habitatge a través de Serveis Ferroviaris de Mallorca.  

3.5 Impacte en la despesa de capital 

Si consideram les despeses relacionades amb l’adquisició de sòl, implantació i 

funcionament del sistema general ascendeix a 3.101.626,15 euros, xifra que assumirà 

la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a través de Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

3.6 Conclusió. 

Considerant la relació d'ingressos i despeses estimada en un escenari recessiu podem 

concloure que el planejament és sostenible econòmicament i no afectarà a la hisenda 
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municipal al fer-se càrrec de les despeses la Conselleria de Mobilitat i Habitatge a 

través de Serveis Ferroviaris de Mallorca. 
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4 Avaluació ambiental estratègica 

Segons els articles 12 i 13 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears, quan l'òrgan 

substantiu valori que un pla o programa, sigui en la seva primera formulació o sigui en 

la seva revisió, o la modificació d'un pla o programa vigent, no està inclòs en cap dels 

supòsits dels apartats anteriors d'aquest article, i, per tant, no està subjecte a 

avaluació ambiental estratègica, ho justificarà mitjançant un informe tècnic que 

quedarà a l'expedient. 

 

Es considera que La present Modificació Puntual, en quant a que afecten a un canvi 

de qualificació en terrenys urbans amb una superfície molt limitada no té efectes 

significatius sobre el medi ambient i no està inclosa en cap dels supòsits de l’article 12 

del DL 1/2020 doncs afecten bàsicament a un canvi de qualificació per poder dur a 

terme el nou baixador de tren de l’Hospital. 

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, i s’estarà al que determini 

l’òrgan competent. 

Així doncs, atesa la naturalesa de la present modificació puntual, es proposa la no 

subjecció a avaluació ambiental estratègica pels escassos efectes de la proposta 

sobre el medi ambient. És per tant que queda justificada la no subjecció a avaluació 

ambiental estratègica atenent a l’apartat 2.5 de l’article 12 del Decret legislatiu 

1/2020. 
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5 Identitat dels propietaris 

Segons s’estableix a l’Article 59 de la LUIB I l’article 171 del RLOUSM, segons 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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Taula 1. Comparativa dels canvis de qualificacions 

 

 
Imatge 31. Detall del plànol d’ordenació de sòl urbà E2 del PGOU 2012. 

 

 
Imatge 32. Detall del plànol d’ordenació de sòl urbà E2 modificat amb la proposta de SGCI/TP 2 
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6 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada 

Segons l’Article 59 Modificació dels instruments de planejament urbanístic de la LUIB i 

de l’Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic del RLOUS, en 

els casos que la finalitat específica ho requereixi serà necessari un estudi de la 

mobilitat generada. 

Atenent a la Disposició addicional tercera de la LUIB, sobre estudis de mobilitat de 

grans centres generadors de mobilitat el nou baixador no es considera un gran centre 

de generador de mobilitat. La línia de Palma a Inca que és la més freqüentada té 

1.544.674 viatgers (font: SFM). Això signifiquen 4.231 passatgers per dia, en totes les 

aturades des de Palma a Inca, per tant el nou baixador de l’Hospital tindrà un nombre 

inferior als 5.000 viatges/dia per ser considerat un gran centre generador de mobilitat, 

segons la LUIB. 

6.1 Millora de la mobilitat del transport públic. 

La creació d’un nou baixador vora l’Hospital Comarcal d’Inca obeeix bàsicament a 

millorar la mobilitat i accessibilitat al centre Sanitari. Així mateix també afavorirà l’ús 

del transport públic i la connectivitat d’aquesta zona de la ciutat on si concentren i 

es preveuen grans equipaments (Façana d’Inca). 

6.2 Mobilitat dels vianants 

S’ha fet un estudi de mobilitat de la distancia/temps per a vianants. 

Primer des de l’estació actual, on es comprova que l’hospital està a més de 20 minuts 

caminat. 

 
Imatge 33. Distància en segons des de l’estació antiga de tren 

Des del nou baixador el temps per accedir  a l’hospital s’escurça a 5 minuts, per tant 

es comprova que un vianant guanya 15 minuts en aquest desplaçament a l’HCI. 
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Imatge 34. Distància en segons des del nou baixador 

Superposant la mobilitat dels vianants des de les dues estacions ens resulta el següent 

mapa, on es cobreix quasi la totalitat del nucli urbà en uns 20 minuts per un vianant 

 
Imatge 35. Distància en segons des dels dos baixadors, l’existent i el proposat. 
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6.3 Mobilitat en cotxe 

El següent mapa expressa la distància en segons des del nou baixador on es veu la 

gran capacita de connexió amb la Ma13. 

 

Imatge 36. Mapa d’Isòcrones. Distància en segons en cotxe des del nou baixador. 
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7 Contingut documental 

El contingut documental de la present modificació puntual està compost per: 

• Memòria justificativa. 

• Annex 0. Identificació dels propietaris 

• Plànols d’informació: 

o Plànol IP01. Itineraris peatonals.  

o Plànol I2. Urbanitzables i creixement no realitzat.  

o Plànol 00. Plànol guia.  

o Plànol E2. Plànol d’ordenació del sòl urbà.  

• Plànols d’ordenació 

o Plànol IP01. Itineraris peatonals.  

o Plànol I2. Urbanitzables i creixement no realitzat.  

o Plànol 00. Plànol guia.  

o Plànol E2. Plànol d’ordenació del sòl urbà. 

o Plànol SA3. Plànol de servituds aeronàutiques casc urbà 

o Plànol SA4. Plànol de servituds aeronàutiques terme municipal 
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8 Autoria tècnica 

Els documents de la modificació puntual han estat elaborats per  

marès - arquitectura, paisatge i territori (marca comercial inscrita a l’Oficina Espanyola 

de Patents i Marques amb el nº 3.054.656.)  -  www.m-ar.es 

L’equip que ha redactat el document està integrat per: 

Jaume Luis Salas, arquitecte 

Francesc Alemany Bennasar, arquitecte municipal 

 

 

  

http://www.m-ar.es/
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9 Canvis a la documentació del PGOU 

Els canvis als documents gràfics son: 

• Plànol IP01. Itineraris peatonals.  

• Plànol I2. Urbanitzables i creixement no realitzat.  

• Plànol 00. Plànol guia.  

• Plànol E2. Plànol d’ordenació del sòl urbà.  

Els canvis als documents escrits son : 

• Memòria de l’adaptació del pla general d’ordenació urbana d’inca al pla 

territorial de Mallorca: 

- Pag. 40. Sistemes generals d’espai lliure públic  

 

 

 

A Inca, maig de 2022  

Per l'equip redactor, 

 

 

 

 

Jaume Luis Salas 

Arquitecte i urbanista 

 
 

 

 

 

Francesc Alemany Bennasar 

Arquitecte Municipal 
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9.1 Memòria. Taula de sistemes generals d’espai lliure públic. Text actual  

SISTEMES GENERALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 

Núm. Denominació 
Súperficie PGOU Adaptació 

1995. M2  2005. M2  PTM. M2 

1 Zona verda davant el Cementiri Plaça Primer de Maig 2175 2072 2072 

2 Plaça Cementiri 4171 3738 3738 

3 Zona Verda C713 camp del constància 1946 1314 1314 

4 Zona verda annexa camp constància plaça de les Carritxeres 6015 10450 10450 

5         

6         

7 Zona verda plaça Berenger d’Anoia 2226 2516 2516 

8 Plaça de la Mediterrània 7290 6126 8407 

9         

10 Zona verda illeta Av. Alcúdia – Miquel Servet 4684 3549 3549 

11 Zona verda interior carrer Arta 2495 4031 4031 

12 Plaça Mallorca 5253 5164 5164 

13 Plaça d’Orient 738 719 719 

14 Plaça de Sta. Maria la Major i Orgue 1897 2049 2049 

15 Plaça del Bestiar 5044 6061 6061 

16 Plaça de la ciutat de Lompoc 4607 5254 3702 

17 Zona verda antiga fàbrica de gel 1988 1668 1668 

18 Zona verda dels molins (SSGGEL4) 70810 69910 71551 

19         

20 Plaça d’Espanya 780 1406 1406 

21 Plaça del Claustre de Sant Domingo 1400 1977 1977 

22 Plaça dels Pobladors 3060 3413 3413 

23 Plaça des Blanquer 3380 3243 3243 

24         

25 Plaça d’Antoni Mateu o d’es Campet des Tren 3276 3271 3271 

26 Zona verda sector 4 0 4394 0 

27         

28 Plaça del Lledoner 5278 4797 4797 

29 Zona verde esglèsia de Crist Rei 1606 1453 1453 

30 Plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera 2040 2116 2116 

31         

32 Zona verda Gran Via de Colom prolongació fins a ctra. de Manacor 5270 6165 6165 

33 Pac d'Europa 21611 21032 21032 

34 Zona verda avinguda Reis Catòlics i prolongació 9780 9517 9517 

35         
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36         

37 Zona verda carrer Bisbe Morro UA5 400 1260 1328 

38 Zona verda annexa a l'estació del tren 800 791 791 

39 Zona verda tancament de Caimari 1650 3654 3654 

40 Zona verda tancament sòl urbà carrers de la Calobra i del Bisbe Morro (SSGGEL21) 5850 11563 4887 

41         

42 Zona verda NO s'Ermita- zona esportiva 4395 5012 5012 

43         

44         

45 Parc públic Puig de Santa Magdalena 0 400184 400184 

46 Plaça de les Illes Balears 9722 7156 7156 

47,1 Zona verda Polígon Industrial 0 8355 8355 

47,2 Zona verda Polígon Industrial 0 2971 2971 

47,3 Zona verda Polígon Industrial 0 4776 4776 

48 Zona verda Sport Inca (SSGGEL)   1.560 1.560 

49         

50 Zona verda plaça monument Antoni Fluxà 650 960 960 

51 Zona verda de tancament sòl urbà annexa a les UA-12, 13 I 19 (SSGGEL21) 9600 11610 17660 

52 Zona verda son Amonda (SSGGEL21) 0 6009 5538 

53         

54         

55 Zona verda carrer Binissalem avinguda General Luque UA- 20 0 1826 1826 

56 Zona verda plaça de la Font Vella 0 1140 1140 

57         

58         

59         

60         

62 Zona verda ctra. De Sineu. (SSGEL12) 0 7958 4393 

63 Zona verda façana d'Inca ctra. De Sineu (SSGEL12)     4942 

64 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6     15381 

65 Zona verda (SGEL) Sector 9     3017 

66 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6     2076 

67 Zona verda (SGEL) Sector 7     2899 

68 Zona verda (SGEL) Sector 8     6208 

69 Zona verda (SGEL) Sector 8     4506 

70 Zona verda (SGEL) Sector 8     3957 

71 Zona verda (SGEL) Sector 8     4226 

72 Zona verda (SSGGEL) Sector 8     13158 

73 Zona verda (SSGGEL15) Sector 9     21879 
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74A Zona verda (SSGGEL) Sector 9     2410 

74B Zona verda (SSGGEL) Sector 6     2720 

75 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)     5219 

76 Zona verda (SSGGEL) Sector 9     3669 

77 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)     7032 

78A Zona verda (SSGEL) Sector 1     681 

78B Zona verda (SSGEL) Sector 1     16945 

78C  Zona verda (SSGEL) Sector 1     20173 

80 Zona verda (SSGGEL) Sector 3     8201 

81A Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3     1457 

81B Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3     907 

82A Zona verda (SSGGEL) Sector 4     7889 

82B Zona verda (SSGGEL) Sector 4     10117 

83A Zona verda (SSGGEL13) Sector 4     12316 

83B Zona verda (SSGGEL13) Sector 4     790 

  Via de Ronda i Boulevard Ctra. Alcudia     68320 

          

TOTAL 211887 664190 908667 
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9.2 Memòria. Taula de sistemes generals d’espai lliure públic. Text 

modificat. 

SISTEMES GENERALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 

Núm. Denominació 
Súperficie PGOU Adaptació 

1995. M2  2005. M2  PTM. M2 

1 Zona verda davant el Cementiri Plaça Primer de Maig 2175 2072 2072 

2 Plaça Cementiri 4171 3738 3738 

3 - (eliminat per error al PGOU al ser un sistema local) - -- - 

4 Zona verda annexa camp constància plaça de les Carritxeres 6015 10450 10450 

5         

6         

7 Zona verda plaça Berenger d’Anoia 2226 2516 2516 

8 Plaça de la Mediterrània 7290 6126 8407 

9         

10 Zona verda illeta Av. Alcúdia – Miquel Servet 4684 3549 3549 

11 Zona verda interior carrer Artà 
2495 4031 4520 

12 Plaça Mallorca 5253 5164 5164 

13 Plaça d’Orient 738 719 719 

14 Plaça de Sta. Maria la Major i Orgue 1897 2049 2049 

15 Plaça del Bestiar 5044 6061 6061 

16 Plaça de la ciutat de Lompoc 4607 5254 3702 

17 Zona verda antiga fàbrica de gel 1988 1668 1668 

18 Zona verda dels molins (SSGGEL4) 70810 69910 71551 

19         

20 Plaça d’Espanya 780 1406 1406 

21 Plaça del Claustre de Sant Domingo 1400 1977 1977 

22 Plaça dels Pobladors 3060 3413 3413 

23 Plaça des Blanquer 3380 3243 3243 

24         

25 Plaça d’Antoni Mateu o d’es Campet des Tren 3276 3271 3271 

26 Zona verda sector 4 0 4394 0 

27         

28 Plaça del Lledoner 5278 4797 4797 

29 Zona verde esglèsia de Crist Rei 1606 1453 1453 

30 Plaça de la Llibertat i plaça de la Quartera 2040 2116 2116 

31         

32 Zona verda Gran Via de Colom prolongació fins a ctra. de Manacor 5270 6165 6165 

33 Pac d'Europa 21611 21032 21032 

34 Zona verda avinguda Reis Catòlics i prolongació 9780 9517 9517 
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35         

36         

37 Zona verda carrer Bisbe Morro UA5 400 1260 1328 

38 Zona verda annexa a l'estació del tren 800 791 791 

39 Zona verda tancament de Caimari 1650 3654 3654 

40 Zona verda tancament sòl urbà carrers de la Calobra i del Bisbe Morro (SSGGEL21) 5850 11563 4887 

41         

42 Zona verda NO s'Ermita- zona esportiva 4395 5012 5012 

43         

44         

45 Parc públic Puig de Santa Magdalena 0 400184 400184 

46 Plaça de les Illes Balears 9722 7156 7156 

47,1 Zona verda Polígon Industrial 0 8355 8355 

47,2 Zona verda Polígon Industrial 0 2971 2971 

47,3 Zona verda Polígon Industrial 0 4776 4776 

48 Zona verda Sport Inca (SSGGEL)   1.560 1.560 

49         

50 Zona verda plaça monument Antoni Fluxà 650 960 960 

51 Zona verda de tancament sòl urbà annexa a les UA-12, 13 I 19 (SSGGEL21) 9600 11610 17660 

52 Zona verda son Amonda (SSGGEL21) 0 6009 5538 

53         

54         

55 Zona verda carrer Binissalem avinguda General Luque UA- 20 0 1826 1826 

56 Zona verda plaça de la Font Vella 0 1140 1140 

57         

58         

59         

60         

62 Zona verda ctra. De Sineu. (SSGEL12) 0 7958 4393 

63 Zona verda façana d'Inca ctra. De Sineu (SSGEL12)     4942 

64 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6     15381 

65 Zona verda (SGEL) Sector 9     3017 

66 Zona verda (SSGGEL14) Sector 6     2076 

67 Zona verda (SGEL) Sector 7     2899 

68 Zona verda (SGEL) Sector 8     6208 

69 Zona verda (SGEL) Sector 8     4506 

70 Zona verda (SGEL) Sector 8     3957 

71 Zona verda (SGEL) Sector 8     4226 

72 Zona verda (SSGGEL) Sector 8     13158 
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73 Zona verda (SSGGEL15) Sector 9     21879 

74A Zona verda (SSGGEL) Sector 9     2410 

74B Zona verda (SSGGEL) Sector 6     2720 

75 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)     5219 

76 Zona verda (SSGGEL) Sector 9     3669 

77 Zona verda façana de Sineu (SSGGEL12)     7032 

78A Zona verda (SSGEL) Sector 1     681 

78B Zona verda (SSGEL) Sector 1     16945 

78C  Zona verda (SSGEL) Sector 1     20173 

80 Zona verda (SSGGEL) Sector 3     8201 

81A Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3     1457 

81B Zona verda (SSGGEL19) Serralt de ses Monges Sector 3     907 

82A Zona verda (SSGGEL) Sector 4     7889 

82B Zona verda (SSGGEL) Sector 4     10117 

83A Zona verda (SSGGEL13) Sector 4     12316 

83B Zona verda (SSGGEL13) Sector 4     790 

  Via de Ronda i Boulevard Ctra. Alcudia     68320 

          

TOTAL 211887 664190 907353 
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9.3 Memòria. Taula de sistemes locals d’espai lliure públic. Text actual  

 
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 
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9.4 Memòria. Taula de sistemes locals d’espai lliure públic. Text modificat 

 
SISTEMES LOCALS D’ESPAI LLIURE PÚBLIC 

Núm. Denominació Superfície PGOU Adaptació 

3 Zona Verda C713 camp del constància 1.946 1.314 0 

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 

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 


	TAULA DE CONTINGUT
	1 Antecedents
	1.1 Antecedents de planejament
	1.2 Àmbit territorial
	1.3 El projecte del nou baixador de l’Hospital Comarcal d’Inca

	2 Objecte i justificació de la modificació
	2.1 Objecte de la modificació. Una modificació oportuna i convenient
	2.2 Justificació de la modificació
	2.3 Descripció de la solució adoptada
	2.3.1 Descripció de la zona afectada
	2.3.2 Canvis de qualificació
	2.3.2.1 Equipament esportiu
	2.3.2.2 Espai Lliure public


	2.4 Parcel les afectades
	2.5 Fitxes cadastrals
	2.6 Justificació legal del contingut de la modificació
	2.6.1 Legislació estatal.
	2.6.2 Legislació autonòmica
	2.6.3 Legislació insular
	2.6.3.1 El Pla Territorial insular de Mallorca
	2.6.3.2 Reglament de la LOUS

	2.6.4 Legislació. sectorial


	3 Informe de sostenibilitat econòmica. estudi econòmic i financer. programa d’actuació.
	3.1 Informe de sostenibilitat econòmica
	3.1.1 Titularitat dels terrenys

	3.2 Valoració dels terrenys
	3.2.1 Valoració en situació de sòl urbanitzat no edificat.
	3.2.2 Càlcul de l valor de repercussió del sòl
	3.2.2.1 Estudi de mercat
	3.2.2.2 Coeficient K
	3.2.2.3 Valor de construcció
	3.2.2.4 Valor de repercussió

	3.2.3 Edificabilitat mitjana de l’àmbit espacial homogeni
	3.2.3.1 Delimitació de l’àmbit espacial homogeni
	3.2.3.2 Càlcul de l’aprofitament mig de l’ús predominant

	3.2.4 Valor d’expropiació
	3.2.5 Conclusió
	3.2.6 Barems de construcció, posada en marxa i manteniment

	3.3 Estudi econòmic i programa de les actuacions
	3.3.1 Resum de les actuacions
	3.3.2 Impacte sobre la hisenda pública municipal

	3.4 Impacte en la despesa corrent
	3.5 Impacte en la despesa de capital
	3.6 Conclusió.

	4 Avaluació ambiental estratègica
	5 Identitat dels propietaris
	6 Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
	6.1 Millora de la mobilitat del transport públic.
	6.2 Mobilitat dels vianants
	6.3 Mobilitat en cotxe

	7 Contingut documental
	8 Autoria tècnica
	9 Canvis a la documentació del PGOU
	9.1 Memòria. Taula de sistemes generals d’espai lliure públic. Text actual
	9.2 Memòria. Taula de sistemes generals d’espai lliure públic. Text modificat.
	9.3 Memòria. Taula de sistemes locals d’espai lliure públic. Text actual
	9.4 Memòria. Taula de sistemes locals d’espai lliure públic. Text modificat


		2022-05-16T19:54:50+0200
	LUIS SALAS JAUME XAVIER - 78213791Z


		2022-05-17T10:07:02+0200
	ALEMANY BENNASAR FRANCISCO - 43097933G




