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1 ANTECEDENTS  

El municipi de Porreres va aprovar el seu darrer planejament general amb la Revisió 
de Normes Subsidiàries, en data de la Comissió Insular d’Urbanisme de Mallorca 
(CIUM) de 9 i 16 de gener de 1998, no adaptades, doncs, a les principals lleis i normes 
d’ordenació del territori. 

Aquestes normes actualment vigents han estat modificades en tres ocasions 
mitjançant modificacions puntuals. Les dues primeres modificacions van dur-se a 
terme l’any 2002, una d’elles referent a la reclassificació de sòl industrial i l’altre 
modifica el redactat de dos articles, precisament de l’article 116 referent a equipament 
docent i també el 104. Seguidament, l’any 2013 es treu de l’àmbit de la modificació 
referent a la reclassificació de sòl industrial l’àmbit dels terrenys afectat per la zona de 
APT de carreteres. 

L’expedient d’Adaptació de les NS de Porreres al Pla Territorial de Mallorca (PTM) i 
modificacions es troba actualment en tramitació, en la fase d’esmena de deficiències. 
La Comissió Insular del Territori i Urbanisme en cessió celebrada dia 30 d’octubre de 
2015, va prendre l’acord de suspensió de l’expedient fins que s’esmenin les 
deficiències que es relacionen amb l’informe. 

En paral·lel a la tramitació de l’Adaptació de les NS al PTM es planteja a necessitat de 
dotar al nucli d’un àmbit qualificat d’equipament docent per a ser destinat a l’ampliació 
de Institut d’Educació Secundària. Aquesta dotació s’aconseguirà a través de la 
classificació d’un sector urbanitzable directament ordenat entre l’actual IES, la 
carretera Ma-5030A i el polígon industrial. 
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2 CONCEPTE 

L’alteració del contingut del planejament urbanístic només admet dues figures 
jurídiques: la revisió o la modificació (articles 170 i 171 del Reglament general de la 
Llei 2/2014, de 25 de març, d‟ordenació i ús del sòl, per a l‟Illa de Mallorca, i articles 58 
i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears). 

El concepte de revisió està determinat a l’article 170 del Reglament que entre d’altres 
aspectes estableix: “Són circumstàncies que justifiquen l‟adopció de l‟acord de revisió 
d‟un pla general, sens perjudici de la tramitació d‟una modificació puntual quan 
s‟escaigui, les alteracions substancials dels models d‟implantació urbana, de la 
classificació de sòl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així 
com les disfuncions derivades de l‟exhauriment de la capacitat del pla per necessitats 
reals de sòl per a determinats usos i activitats econòmiques.” 

D’altra banda el Reglament de Planejament, en el seu article 171, defineix el que des 
del punt de vista jurídic s’entén per modificació del planejament general, com 
qualsevol alteració mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves 
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, 
sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 
170. 

El present document s’ha de considerar com una modificació del planejament 
urbanístic vigent perquè preveu la dotació d’un àmbit per a l’ampliació de l’Institut 
d’Educació Secundària (IES) Porreres. 

 

UNA MODIFICACIÓ NECESSÀRIA, CONVENIENT I OPORTUNA 

 

La necessitat de la modificació s’explica perquè és necessari cedir terrenys per dotar 
a l’IES de més espai per tal de resoldre els problemes actuals de manca d’aules. 
L’objectiu de l’ampliació és, doncs, comptar amb els metres quadrats necessaris de sòl 
urbà per poder donar cabuda i preveure el creixement futur del centre. 

Per aconseguir aquest objectiu cal tenir en compte que l’ampliació de l’institut ha de 
ser una solució d’espai contínua a la parcel·la que actualment  el conté. Degut a la 
disposició de l’equipament docent, la única opció de creixement és paral·lela a la 
carretera Ma-3050A. 

A més, es modificaran els paràmetres d’ocupació màxima, volum màxim i edificabilitat, 
de l’article 116 que regula els equipaments docents, per tal que la nova edificació 
pugui ser coherent a les necessitats. 

La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat, perquè es 
tracta d’objectius d’interès general pel conjunt de Porreres i també per l’alumnat de 
Montuïri i Vilafranca de Bonany que es trasllada a l’IES. 

L’oportunitat s’explica perquè la modificació puntual de planejament és l’eina 
adequada per poder incloure aquests canvis. És oportú modificar el planejament vigent 
amb la finalitat d’ampliar l’equipament docent. 
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3 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ 

 

3.1 OBJECTE 

 

L’objectiu de la modificació puntual és ampliar l’equipament docent d’ensenyança 
secundària que dona servei als alumnes dels municipis de Porreres, Montuïri i 
Vilafranca de Bonany i adaptar l’article 116 de les NS que regula els equipaments 
docents per tal de modificar, conforme les necessitats, els paràmetres d’edificabilitat, 
ocupació màxima i volum màxim prèviament establerts. Es pretén així poder donar 
cabuda al nombre d’alumnes que ha de cobrir el centre podent eliminar les actuals 
aules modulars i poder afegir els estudis de batxillerat. 

Per a l’ampliació es classificarà un sector urbanitzable directament ordenat (SUDO), 
amb la finalitat d’ordenar la trama viària i obtenir sòl per l’equipament docent. És 
imprescindible ordenar la trama viària degut a que adjacent a la parcel·la s’hi troba un 
camí que permet l’accés a diverses naus industrials. 
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3.2 JUSTIFICACIÓ 

 

Les normes vigents no compten amb una previsió de sòl per l’ampliació de l’Institut 
d’Educació secundària. 

 

En primer lloc s’ha d’assenyalar que la Llei 2/2014, de 25 de març, d‟ordenació i ús del 
sòl de les Illes Balears ha estat derogada i substituïda per la Llei 12/2017, de 29 de 
desembre, d‟urbanisme de les Illes Balears (BOIB nº160 de 29 de desembre de 2017) i 
que per tant aquest és el marc normatiu al que s’ha d’ajustar el tractament de la 
Modificació Puntual. 

En el mateix sentit la disposició final segona de la Llei 12/2017 estableix en el seu 
apartat 2 que: 

2. Fins que no sigui substituït pel desplegament reglamentari a què es refereix 
la disposició final primera anterior, en l‟àmbit de l‟illa de Mallorca, continua sent 
vigent, en tot allò que sigui compatible amb aquesta llei i la resta de 
disposicions, el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d‟ordenació i ús del sòl, per a l‟illa de Mallorca, aprovat per acord del ple del 
Consell Insular de Mallorca de 16 d‟abril de 2015. Es considera en tot cas 
incompatible amb aquesta llei el títol VIII del reglament esmentat, a excepció 
del capítol V. 

 

L’article 36 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, 
d’ara en endavant LUIB, defineix quin ha de ser l’objecte del pla general i, en el seu 
apartat segon, l’objecte específic del pla general en el sòl urbanitzable: 

2. En el sòl urbanitzable, el pla general té com a objecte establir l‟ordenació 
estructural, amb la identificació dels elements que hi corresponen establerts en 
l‟article 37 d‟aquesta llei, l‟assenyalament de les peces de l‟estructura general i 
orgànica de sistemes generals que s‟adscriuen o inclouen en els sectors, i les 
previsions per formular-los i executar-los. 

 

Per altra banda l’article 37 de la LUIB estableix les determinacions d’ordenació 
estructural segons la classificació del sòl, i pel que fa a l’objecte d’estudi d’aquest 
informe, per al sòl urbanitzable especifica que: 

a) Classificació del sòl, amb expressió de les superfícies de cada classe, en 
què s‟ha d‟especificar: 

(...) 

ii) En sòl urbanitzable, la delimitació dels sectors i l‟establiment dels 
paràmetres estructurals assenyalats en aquest article per a aquesta classe 
de sòl. 

    (...) 

b) Assenyalament dels usos globals majoritaris, residencial, industrial, 
terciari o turístic, i els índexs d‟edificabilitat bruta assignats a cadascuna de 
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les zones d‟ordenació delimitades com a actuacions de transformació 
urbanística en sòl urbà i dels sectors d‟urbanitzable. 

D’altra banda l’apartat 1 de l’article 42. Determinacions dels plans d’ordenació 
detallada de la LUIB estableix que: 

1. En sòl urbà i en sòl urbanitzable directament ordenat, amb respecte als 
àmbits definits per usos i tipologies homogènies que permetin conformar zones 
d‟ordenació concretes per a l‟aplicació d‟ordenació d‟edificació: 

a) L‟assenyalament de les parcel·les subjectes a actuacions de dotació i a 
actuacions edificatories i aïllades, en els termes establerts a l‟article 23.3 de 
la present llei, així com dels àmbits espacials subjectes a actuacions de 
reforma interior, regeneració i renovació urbanes. La delimitació d‟aquests 
àmbits es podrà fer en el mateix pla o diferir-la en un pla especial, i tindrà els 
efectes prevists en la legislació estatal del sòl. (…). 

 

El sector urbanitzable d’ampliació de l’IES Porreres és considerat un sector 
directament ordenat per la seva dimensió reduïda, ja que té una superfície de 6.828 
m2, i s’acull a l’apartat 1.a de l’article 42 de la LUIB perquè destina un elevat 
percentatge de la superfície total a la dotació de sòl per a l’ampliació de l’IES Porreres, 
classificant-lo com equipament docent. També conté un carrer per tal de donar servei 
a les activitats industrials ubicades darrera l’institut, degut a que s’ha desviat el camí 
preexistent per tal que la ampliació de l’IES tingui solució continua. 

 

L’article 75 del Reglament estableix les determinacions de caràcter detallat per al sòl 
urbanitzable directament ordenat, que són les mateixes que per a sòl urbà: 

“Article 75. Determinacions de caràcter detallat del pla general en sòl urbà 
i en sòl urbanitzable directament ordenat. 

1. A més de les de caràcter estructural, els plans generals han de contenir en 
sòl urbà i en sòl urbanitzable directament ordenat, les determinacions de 
caràcter detallat següents: 

a) Assenyalament en concret de les actuacions urbanístiques previstes, així 
com la delimitació dels àmbits de les actuacions, amb independència de la 
inclusió dins els sectors de sòl urbanitzable de sòls destinats a dotacions 
públiques de sistemes generals. 

Per a les actuacions de transformació urbanística, han d‟assenyalar les 
condicions objectives i funcionals que possibilitin la seqüència lògica de 
programació de cadascuna de les actuacions previstes. 

Si escau, s‟han de determinar els elements d‟urbanització que s‟han de 
completar o acabar perquè els terrenys adquireixin la condició de solar. 

Específicament, el pla general podrà assenyalar àmbits subjectes a actuacions 
edificatòries i de regeneració i renovació urbanes. La delimitació d‟aquests 
àmbits es podrà fer al mateix pla general o diferir-ho a un pla especial, i tendrà 
els efectes prevists a la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració 
i renovació urbanes. En tot cas, l‟instrument que faci aquesta delimitació haurà 
d‟incorporar l‟avanç de l‟equidistribució i el pla de reallotjament i, si escau, de 
retorn, en els termes prevists a l‟article 10 de l‟esmentada Llei estatal.” 
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b) Qualificació de la totalitat de terrenys inclosos, respectant les categories 
definides en l‟ordenació estructural d‟acord amb l‟ús global assignat a cada 
categoria, diferenciant, si s‟escau, la corresponent al sòl, al vol i al subsòl, i 
definint els usos detallats i les característiques i els paràmetres urbanístics als 
quals se subjecta l‟edificació; així com les característiques de la parcel•la 
mínima indivisible.” 

c) Definició i delimitació perimetral dels terrenys destinats als sistemes locals 
d‟espais lliures públics, d‟equipaments i centres de les infraestructures i serveis, 
en funció de la capacitat potencial del pla, i la connexió i la integració amb la 
xarxa de sistemes generals, respectant els estàndards i dotacions mínimes de 
la xarxa de sistemes locals.” 

d) Traçat detallat i característiques de la xarxa viària, amb la classificació en 
funció del trànsit previst, precisant l‟amplària dels vials, i dels espais destinats a 
aparcament amb assenyalament de la totalitat de les seves alineacions i de les 
rasants, diferenciant, si escau, l‟alineació exterior, que separa els sòls de 
domini públic dels sòls de titularitat privada, de l‟alineació de l‟edificació. La 
xarxa viària ha de garantir, en tot cas, que es compleix la normativa sectorial 
que és aplicable en matèria d‟itineraris adaptats i d‟accessibilitat.” 

e) Definició de les característiques i del traçat de les galeries i les xarxes 
d‟abastament d‟aigua, sanejament, energia elèctrica i resta de serveis prevists 
en el pla general, així com la resolució del seu enllaç eventual amb les xarxes 
municipals existents.” 

f) Reglamentació detallada de l‟ús, del volum i de les condicions 
higienicosanitàries dels terrenys i construccions, així com ordenar les 
característiques estètiques i tipològiques de les construccions, de les 
edificacions i del seu entorn, relatives a l‟altura, el nombre de plantes sobre i 
sota rasant, reculades, volums, i també la dotació d‟aparcaments exigible a les 
edificacions i altres determinacions anàlogues no incloses en l‟ordenació 
estructural. 

Aquesta ordenació ha de considerar l‟oportunitat d‟establir criteris d‟eficiència 
energètica, reducció d‟emissions contaminants i arquitectura bioclimàtica, i pot 
incloure determinacions sobre l‟orientació d‟edificis, la relació entre l‟altura i 
l‟espai lliure, aïllament tèrmic i les condicions d‟aireig de les edificacions.” 

g) Definició de les mesures que es considerin adequades per garantir 
l‟accessibilitat universal, d‟acord amb el que estableix l‟article 10 de la Llei 
8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. A 
aquest efecte, l‟ordenació ha de donar prioritat al fet d‟establir mesures 
tècniques que no comportin exempció de les determinacions sobre volum 
edificable ni de distàncies mínimes a llindes, a les edificacions, a la via pública 
o a les alineacions, sempre que aquestes mesures aconsegueixin en la pràctica 
la mateixa finalitat de garantir l‟accessibilitat.” 

h) Definició d‟altres determinacions que es considerin adequades per completar 
el marc general de l‟ordenació.” 
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3.3 EQUIP REDACTOR 

 

El present document ha estat elaborat pels següents membres del Gabinet d’Anàlisi 
Ambiental i Territorial: 

Margalida Mestre Morey, geògrafa 

Aina Soler Crespí, arquitecta 

Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf 

Alejandro Pilares García, geògraf 
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4 MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL REGLAMENT 
GENERAL DE MALLORCA DE LA LLEI 2/2014 

 

Es delimita un nou àmbit per tal de donar cabuda a l’ampliació de l’IES Porreres i a la 
desviació del vial que donava accés a les activitats industrials ubicades al nord-est de 
l’institut. 

 

 

4.1 SÒLS DESTINATS A DOTACIONS PÚBLIQUES DE SISTEMES GENERALS 

D’acord amb l’article 75.1.a. i atès que es tracta d’una actuació que no crea sòl 
lucratiu, a la fitxa del sector quedaran detallats els objectius i criteris d’ordenació, i 
fixades les superfícies corresponents a l’equipament públic docent i a la xarxa viària. 

A l’article 43 es tracta sobre els sistemes generals i la seva obtenció: 
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“Article 43. Sistemes generals i locals 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament 
urbanístic reserva per a les comunicacions, per a les infraestructures o 
serveis urbans, per als equipaments comunitaris i per als espais lliures 
públics, si el seu nivell de servei és d‟abast municipal. Els sistemes 
urbanístics generals configuren l‟estructura general del territori i determinen el 
desenvolupament urbà. 

(...) 

4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin 
compresos en un àmbit d‟actuació urbanística sotmès al sistema de 
reparcel·lació es poden adquirir mitjançant l‟actuació expropiatòria que 
correspongui.” 

 

A l’article 59 del Reglament es preveu l’ús que és objecte aquesta modificació: 

“Article 59. Regulació dels usos 

4.5. Ús dotacional: és el que comprèn les distintes activitats, siguin públiques o 
privades, destinades a l‟ensenyament o a la formació, de caràcter 
assistencial o administratiu, i també les infraestructures i serveis necessaris 
per assegurar la funcionalitat urbana. S‟hi distingeixen els usos detallats 
següents: (...) 

d) Ús d‟equipaments: és el que comprèn els usos integrats per distintes 
activitats com les de formació, „‟assistencial o l‟administrativa, i també les 
infraestructures i serveis necessaris per assegurar la funcionalitat urbana. 
Amb caràcter no exhaustiu, s‟hi poden diferenciar els usos d‟equipaments 
següents: 

 “- L‟ús educatiu, que comprèn les activitats destinades a la formació 
escolar, universitària o acadèmica de les persones, siguin de titularitat 
pública o privada. En el cas d‟activitats de titularitat privada, aquest ús 
comporta aprofitament urbanístic.” 

 

L’article 60 del reglament tracta sobre la reserva d’equipaments públics en el 
planejament. Es refereix de la necessitat que els equipaments compleixin la normativa 
sectorial i que s’ubiquin en indrets que donin el millor servei als usuaris, prohibint 
aquelles localitzacions de difícil accés o manca de centralitat: 

“Article 60. Categories de les reserves de sòl d’espais lliures i d’equipaments 
públics  

3. Les reserves de sòl destinades a equipament públic que integren el sistema 
dotacional, tant de caràcter local com general, s‟han de delimitar diferenciant alguna 
de les qualificacions que es detallen en aquest apartat. (…). 

a) Educatiu: comprèn els centres docents i d‟ensenyament, en tots els seus nivells. 

(...) 

La superfície i la dimensió del sòl de cadascun dels equipaments públics ha de 
complir els criteris de la normativa sectorial que regula els serveis, i s‟ha d‟ubicar 
en localitzacions que donin el millor servei a les persones residents i usuàries, i es 
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prohibeixen les localitzacions de difícil accés als vianants o mancades de 
centralitat.” 

A l’article 69 del Reglament sobre determinacions estructurals del pla general sobre 
estructura general i orgànica preveu que: 

 

“2. La definició dels sistemes generals pel pla general ha d‟assegurar la racionalitat i 
la coherència del desenvolupament urbanístic municipal, i la qualitat i la 
funcionalitat dels principals espais d‟ús col·lectiu. En tot cas, el pla general ha de 
preveure part de la reserva de sòl dels sistemes generals per a equipaments 
d‟usos docents o sanitaris, amb la superfície necessària perquè quedin 
correctament ateses les necessitats de la població.” 

 

A l’article 79 es tracta sobre els estàndards dotacionals i en el seu punt 6 preveu que: 

 

“6. La distribució per usos detallats del sòl destinat a equipaments públics a què es 
refereix l‟apartat 3 de l‟article 60 d‟aquest Reglament no està subjecta a 
estàndards genèrics. Les distribucions esmentades i les superfícies assignades es 
fixen, en cada cas, tenint en compte les necessitats específiques de l‟àmbit o 
sector i la seva posició relativa en l‟entorn urbà i territorial. 

(…).” 

 

 

4.2 QUALIFICACIÓ DELS TERRENYS 

En relació al punt b de l’article 75.1. la qualificació dels terrenys queden indicats a la 
fitxa del sector. Al tractar-se d’una ampliació de l’IES, s’estableix una qualificació 
d’equipament docent. 

 

 

4.3 SISTEMES LOCALS D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS, D’EQUIPAMENTS I 
CENTRES DE LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

Pel que fa als terrenys destinats a sistemes locals, al qual es refereix l’article 75.1.c., i 
al tractar-se d’una actuació que no inclou sols lucratius, no s’han de preveure reserves 
de sòl destinades a aquests usos. 

 

 

4.4 XARXA VIÀRIA 

Passant a l’apartat d de l’article 75.1, el sector conté un tram de xarxa viaria que 
dona resposta a una modificació del traçat del camí que donava servei a les parcel·les 
industrials per tal de donar solució de continuïtat a l’ampliació de l’equipament docent. 

Conseqüència de la inclusió aquest nou traçat viari dins la unitat d’actuació de sòl 
urbanitzable directament ordenat, és imprescindible definir-lo d’acord al previst a 
l’article 62 del Reglament general 2/2014 per Mallorca: 
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“Article 62.  Elements integrants de la xarxa viària i condicions de funcionalitat 

1. En la xarxa viària pública que preveu el planejament urbanístic s’inclou: 

a) El viari: són les vies de comunicació, el pla general ha de preveure les àrees reservades 

als diversos models de trànsit i als mitjans de transport. Les zones enjardinades, com 

rotondes, bardisses separadores, illots i d’altres anàlogues necessàries per ordenar el 

trànsit viari, compreses dins de les zones de domini públic de vies supramunicipals, 

interurbanes o de la xarxa pública municipal es consideren elements de la xarxa viària. 

b) Els aparcaments: són les àrees annexes o separades de la xarxa viària, però que per la 

seva forma o ubicació, només admeten el moviment del vehicle imprescindible per a 

estacionar-hi. 

2. El disseny de la nova xarxa viària que no estigui inclosa entre les modalitats previstes en 

la legislació de carreteres s’ha d’ajustar a les condicions funcionals següents: 

a) S’ha d’establir un equilibri entre els perfils longitudinals i transversals dels traçats 

viaris i el relleu natural dels terrenys, de manera que els pendents dels vials no resultin 

excessius, ni produeixin moviments de terra que donin lloc a desmunts i terraplens 

inadequats pel seu impacte paisatgístic o visual. 

b) Excepte casos excepcionals, que s’han de justificar expressament, el pendent dels vials 

de trànsit rodat no pot superar el 15%. Els carrers de vianants han de disposar de trams 

escalonats quan el seu pendent superi el 15%. No s’admeten recorreguts de carril bici en 

àrees de sòl urbà i urbanitzable el pendent dels quals superi el 15%. 

c) Tots els vials han de permetre el pas dels vehicles d’emergència, per a la qual cosa han 

de disposar d’una amplària mínima, lliure de qualsevol obstacle, de 5 metres. Així 

mateix, s’ha d’evitar la formació de punts baixos que impedeixin el desguàs natural de 

les aigües de pluja a través de la superfície viària. 

d) En els nous desenvolupaments urbanístics, s’ha d’implantar un recorregut de carril bici 

que discorri, almenys, pels eixos principals de  l’ordenació i que connecti, si és el cas, 

amb la xarxa de carril bici ja implantada en les àrees urbanitzades i amb l’estructura de 

camins del medi rural, quan l’actuació sigui confrontant a terrenys no urbanitzats. 

e) Els carrers i la resta d’elements que integren la xarxa viària s’han de dissenyar en el 

planejament de manera que en garanteixin el compliment i permetin la funcionalitat de la 

normativa sectorial en matèria d’itineraris adaptats i d’accessibilitat que sigui aplicable 

en cada cas. 

f) Les àrees de vianants han d’estar separades del trànsit rodat i han de reunir les 

condicions necessàries de seguretat enfront de la resta de mitjans de transport 

motoritzats. No obstant això, s’hi pot autoritzar a través d’elles l’accés a aparcaments 

privats i a parcel·les que no disposin d’un altre accés alternatiu. 

3. En sòl urbanitzable, els elements de la xarxa viària que no estiguin inclosos dins les 

modalitats previstes en la legislació de carreteres, s’han d’ajustar a les dimensions següents: 

a) L’amplària mínima dels vials de trànsit ha de ser la que s’indica en la taula següent, en 

funció de l’ús global, la intensitat de l’edificació i el caràcter de la via: 

 

 Vial de sentit únic Vial de doble sentit 

Ús global residencial o 

turístic – intensitat 

d’edificació: 

- Major de 0,60 m² /m² 

- Entre 0,60 m² /m² i 0,30 m² 

/m² 

- Menor de 0,30 m² /m² 

 

16 metres 

12 metres 

10 metres 

 

20 metres 

16 metres 

12 metres 

Ús global terciari 16 metres 20 metres 

Ús global industrial 18 metres 24 metres 
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En àmbits o sectors d’ús dominant residencial s’admet que un 25 % de la superfície 

viària total tengui dimensions mínimes inferiors un 20 % a les establertes en el quadre 

anterior per a carrers de nivell de distribució local o d’importància relativa menor. Així 

mateix, en àmbits o sectors de sòl urbanitzable directament ordenat i de dimensió reduïda 

s’admeten excepcionalment amplàries inferiors a les del quadre, sempre que en quedi 

acreditada la suficiència i funcionalitat per atendre els usos i nivells d’intensitats que 

preveu el planejament i que es justifiqui per raons de manteniment de l’homogeneïtat 

amb les característiques dels vials de trànsit del sòl urbà confrontant. 

b) En les zones de nou desenvolupament, les voreres han de disposar d’una amplària 

mínima de 2 metres i han d’incorporar arbratge d’alineació, amb la limitació de no 

condicionar l’amplària efectiva de pas i sempre que sigui compatible amb les xarxes de 

serveis. Les de més de 2 metres d’amplària han de disposar sempre d’arbratge 

d’alineació. 

c) Les calçades destinades a la circulació de vehicles han de disposar d’una amplària 

mínima de 4,50 metres en els vials d’un sol sentit de circulació i de 6 metres en els vials 

amb doble sentit de circulació. 

d) Les bandes específiques de carril bici han de disposar d’una amplària mínima de 2 

metres. 

e) Les places d’aparcament han de tenir unes dimensions mínimes de 2,50 per 5,00 metres. 

Quan en els instruments de planejament no es delimitin gràficament les places 

d’aparcament, les dimensions indicades anteriorment són les que s’utilitzaran per a 

calcular el nombre de places possibles a cada banda d’aparcament en cordó o en 

bateria. 

En tot cas, en la previsió de places d’aparcament, s’han de complir les determinacions 

sobre reserves obligatòries establertes en la normativa sobre supressió de barreres 

arquitectòniques, d’acord amb els requeriments i estàndards superficials que s’hi fixen. 

Així mateix, el pla general ha d’establir les previsions adients amb relació als 

aparcaments de caràcter privat. 

4. En les zones específiques d’aparcament, el còmput de les places d’estacionament resultants 

s’obtindrà de la distribució concreta de places que es fixi en els plànols d’ordenació o, 

subsidiàriament, s’aplicarà un estàndard mitjà d’una plaça d’aparcament per cada 20 

metres quadrats de reserva de zona d’aparcament. En aquestes zones específiques s’ha 

d’exigir com a mínim la plantació d’un arbre per cada quatre places d’aparcament, amb la 

distribució homogènia en tota la superfície.” 

D’acord amb el previst a l’article 62 del Reglament de vials previstos, i tenint en 
compte que el sector de sòl urbanitzable directament ordenat té una dimensió reduïda, 
s’acull a l’excepció d’ajustar-se a una amplària inferior a la taula exposada al punt 3.a. 
D’aquesta manera, i degut a que la intensitat de trànsit no és elevada ja que únicament 
dona accés a tres parcel·les d’ús industrial. Es proposa un vial d’una amplada de 8 
metres. D’aquesta manera es millora el tram del vial modificat, que tenia una amplada 
màxima de 6 metres. Així mateix, per tal de garantir d’un accés òptim a les parcel·les 
esmentades, s’ha tingut especial esment en garantir el gir dels vehicles pesats.  

 

 

4.5 TRAÇAT DE LES GALERIES I DE LES XARXES D’ABASTAMENT D’AIGUA, 
SANEJAMENT, ENERGIA ELÈCTRICA I RESTA DE SERVEIS PREVISTS EN 
EL PLA GENERAL 

D’acord amb el punt e de l’article 75.1., s’inclou annex a la fitxa un plànol amb el 
traçat i característiques de les galeries i xarxes de serveis: aigua, sanejament i energia 
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elèctrica. S’inclou l’enllaç d’aquests serveis amb els disponibles al sòl urbà de 
Porreres. 

 

4.6 ÚS, VOLUM I CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES DELS TERRENYS I LES 
CONSTRUCCIONS 

Tal com exposa l’article 75.1.f., “l‟ordenació de les característiques estètiques i 
tipològiques de les construccions, de les edificacions i del seu entorn, (…)” no venen 
regides per la normativa de les normes subsidiàries vigents degut a la qualificació del 
sòl dins la unitat d’actuació. 

L’ús permès dins d’aquest tipus de sòl serà únicament el d’equipament docent. Pel que 
fa als criteris d’eficiència energètica i mesures bioclimàtiques s’hauran de complir com 
a mínim els previstos a la normativa sectorial. 

 

4.7 ACCESSIBILITAT UNIVERSAL 

En relació al punt 75.1.g., al tractar-se d’una nova unitat d’actuació, es podran prendre 
les mesures adequades per a garantir l’accessibilitat universal. 

 

4.8 ALTRES DETERMINACIONS EN EL MARC GENERAL DE L’ORDENACIÓ 

D’acord amb el punt 75.1.h., no hi ha previstes altres determinacions a considerar. 
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5  MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL PTM, ALTRA 
LEGISLACIÓ I PLANIFICACIÓ SECTORIAL, I EL PLANJEMANET VIGENT 

 

A continuació s’inclouen les principals determinacions de la normativa territorial, 
sectorial i urbanística que condicionen la redacció de la modificació puntual. 

 

Pla Territorial de Mallorca 

Segons la norma 57, de Determinacions sobre equipaments, al seu punt 5.c., 
s’estableix que “els equipaments educatius de titularitat pública inclosos a la xarxa 
docent de Mallorca, donat el seu caràcter de servei públic i als efectes de les 
determinacions d‟aquest pla s‟entendran com a gran equipaments i no computaran 
com a superfície de nou creixement atès a allò regulat a la norma 6”. 

A la norma 6.2.a., s’exposa que “no es computaran com a superfícies de nou 
creixement les destinades a grans equipaments que formin part del nou polígon. A 
aquest efecte s‟entén per gran equipament el de domini públic i ús o servei públic 
supramunicipal contingut en les determinacions del planejament general municipal o 
en el planejament territorial o sectorial. També tendran la consideració de grans 
equipaments els centres educatius i sanitaris públics inclosos dins la xarxa pública”. 
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6 CRITERIS I ALTERNATIVES DE LA MODIFICACIÓ 

 

No es poden considerar alternatives d’ubicació de l’ampliació de l’equipament educatiu 
ja que es tracta d’una dotació de sòl que ha de ser continua a la parcel·la que conté 
l’Institut d’Educació Secundària (IES). Es considera imprescindible que l’ampliació 
presenti una condició de continuïtat física. Així mateix, l’IES és troba envoltat per sòl 
urbà consolidat i per la carretera Ma-5030A, menys pel seu costat nord que és on hi ha 
sòl rústic i, per tant, on es planteja l’actuació. 

 

Per aquesta raó únicament es poden avaluar l’alternativa proposada i l’alternativa zero: 

Alternativa zero Alternativa proposada 

Avantatges: 

- Menor cost econòmic per a les 
administracions afectades. 

- S’evitarien les molèsties relacionades amb 
el soroll i la pols durant la fase de 
construcció. 

- Menys ocupació del sòl i consum de 
recursos 

 

Inconvenients: 

- No es dóna solució a les mancances de 
l’IES Porreres  

Avantatges: 

- Millora de la dotació de l’equipament educatiu 
que resoldrà mancances existents. Es tracta 
d’un equipament d’interès supramunicipal. 

- Proximitat al nucli urbà i contigüitat amb 
l'actual equipament docent. 

 

Inconvenients: 

- Major cost econòmic per a les 
administracions. 

- Afecció a sòl rústic comú. 

- Major ocupació del sòl i consum de recursos. 

Els inconvenients de l’alternativa proposada s’han de matisar ja que:  

- L’adquisició dels solars es farà per sistema d’expropiació i afecta fins a 4 
parcel·les. 

- L’execució de l’equipament en sòl rústic requereix d’una modificació de la 
qualificació del sòl. Passarà de sòl rústic a sòl urbà amb una qualificació 
d’equipament docent.  

- Haurà de desviar-se un camí que dona servei a 3 magatzems industrials. 

 

En vista de tot l’exposat i d’acord amb l’Estudi d’Impacte Ambiental, es 
considera que l’alternativa proposada es mostra més idònia que l’alternativa 
zero.  
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7 PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ I CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ 

 

7.1 PROPOSTA DE LA MODIFICACIÓ 

 

Les normes subsidiàries (NS) vigents no preveuen la dotació de sòl per a l’ampliació 
de l’institut d’educació secundaria. Així doncs, l’objectiu principal de la present 
modificació puntual és la dotació de terrenys per la seva ampliació. La modificació 
proposa, doncs, un canvi en la qualificació dels terrenys per tal de donar cabuda a 
l’objectiu plantejat. Així mateix, es proposa una modificació dels paràmetres d’ocupació 
màxima, volum màxim i edificabilitat de l’article 116 de la normativa de les Normes 
Subsidiàries, que regula l’edificació dels equipaments docents. 

Cal tenir en compte, també, que per fer l’ampliació de l’IES de forma continua a la 
parcel·la que originàriament conté l’equipament educatiu és necessària la desviació 
d’un tram de camí. Aquest tram de camí, degut a la seva inclusió dins l’actuació de 
classificació de Sòl Urbanitzable Directament Ordenat (SUDO) agafarà la condició de 
carrer urbà i que ve determinat per l’article 62.3. del Reglament General de la Llei 
2/2014. 

 

 

L’ORDENACIÓ VIGENT 

El planejament vigent qualifica la parcel·la que conté l’institut educació secundària com 
a Equipament Docent (D), qualificació que ve definida a l’article 116 de la normativa. 
Cal esmentar que aquest article fou modificat mitjançant una Modificació Puntual l’any 
2002, augmentant-se l’altura reguladora i l’altura màxima. 

 

“Article 116. Equipament Docent (D) 

1. Definició: comprèn el Sòl Urbà destinat específicament a usos educatius en totes les 
seves variants i activitat annexes. 

2. Tipologia edificatòria. Es respectaran les Normes de la zona en la que s‟ubiqui 
l‟edificació. 

3. Condicions d‟aprofitament. 

1-Casc Antic o Centre Històric. 

a. Superfície mínima del solar: es respecaran les Normes de la zona en la que 
s‟ubiqui l‟edificació. 

b. Façana mínima a vial: idem anterior 

c. Altura i número de plantes: idem anterior 

d. Ocupació i profunditat edificable màxima: idem anterior 

e. Separació a llindars: idem anterior 

f. Cossos i elements sortints: idem anterior 

2-Altres casos 

- Ocupació màxima: 40% 
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-
 Volum màxim: 2 m

3
/m

2 

- Edificabilitat: 0,66 m
2
/m

2
 

- Retranquejos: 5 m. De tots els contigus 

- Altura reguladora: 11,50 

- Altura màxima: 13,50 S+PB+2PL” 

 

Així mateix, el planejament vigent te qualificades aquelles parcel·les que han de donar 
cabuda a l’ampliació de l’equipament com a sòl rústic comú. Les normes de Porreres 
tracten el sòl rústic dins el seu Capítol IX. Sòl no urbanitzable, des de l’article 130 al 
135. L’article 132 conté les principals determinacions per aquests tipus de sòls. 

 

“Article 132. Àrees agrícoles / ramaderes 

1. Es consideraran àrees agrícoles/ramaderes, per una part, les àrees de sòl que 

posseeixin aptituds notables o acceptables per a l‟explotació agrícola/ramadera i, per 

altre, els sectors susceptibles de cultiu que interessi conservar com àrees obertes que 

han de preservar-se i protegir-se contra els usos o transformacions i que no puguin 

dedicar-se a altres utilitzacions que les del seu destí agrari, a excepció que, per excés de 

roturació dels terrenys originalment forestals, procedís a la seva reconversió en zona 

boscosa. 

2. Les àrees agrícoles/ramaderes seran objecte de protecció i, per tant, de conservació i 

defensa conforme s‟estableix a la Llei del Sòl, en elles no es podran efectuar 

transformacions del seu destí agrari, ni podran elevar-se altre construccions que les 

necessàries per la eficàcia de l‟explotació agrària, admetent-se l‟ús de l‟habitatge 

unifamiliar en les condicions establertes per la Llei. 

3. Condicions edificatòries: 

- Parcel·la mínima: 14.206 m
2
 (Dues quarterades) 

- Separació mínima entre habitatges 50,00 m. 

- Volum màxim permès: 0,2m
3
/m

2
. Un únic edifici: 5.000 m

3
. 

- Ocupació màxima permesa: 5% m  

- Altura màxima: 9,00 m. S+PB+1Pl 

- Situació edificacions: aïllades 10,00 m. a tots els camins i 5 m. o l‟altura a límit de 

parcel·la, habitatges a més de 50 m. de nuclis urbans, i 50 m. de zones boscoses 

major de 5 hectàrees. 

- Ús permès: agrícola ramader, transformació i comercialització de productes propis, 

indústria agropecuària i aquelles instal·lacions on la seva instal·lació en el medi rural 

resulti justificada, com tauleres, indústries làcties, entre d‟altres. L‟habitatge unifamiliar 

annexa a l‟explotació agrícola en parcel·les superiors a les 8 quarterades, es 

permetrà un habitatge de guarda. En parcel·les inferiors i en les condicions de l‟article 

25.4. de la Llei 6/97 de Sòl Rústic de la CAIB, es podrà autoritzar la construcció d‟un 

habitatge, en les zones i condicions que el planejament en la seva adaptació a dita 

llei estableixi, sempre que no existeixi perill de formació de nucli de població segons 

les presents Normes i la Comissió Insular d‟Urbanisme. 

- En explotacions agropecuàries, podran autoritzar-se edificacions auxiliars annexes, 

fins a un 5% de l‟ocupació i 0,2 m
3
/m

2
, sempre que es justifiqui la seva necessitat. 
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- Es consideren edificacions auxiliars, les necessàries per a l‟explotació, tals com 

magatzems, quadres, bodegues, porqueries, entre d‟altres, que formin un conjunt 

independent. 

- Es permet la instal·lació d‟hivernacles, fins un ocupació màxima del 50% de la 

parcel·la.” 
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L’ORDENACIÓ PROPOSADA 

 

“Article 116. Equipament Docent (D) 

1. Definició: comprèn el Sòl Urbà destinat específicament a usos educatius en totes les 
seves variants i activitat annexes. 

2. Tipologia edificatòria. Es respectaran les Normes de la zona en la que s‟ubiqui 
l‟edificació. 

3. Condicions d‟aprofitament. 

1-Casc Antic o Centre Històric. 

a. Superfície mínima del solar: es respecaran les Normes de la zona en la que 
s‟ubiqui l‟edificació. 

b. Façana mínima a vial: idem anterior 

c. Altura i número de plantes: idem anterior 

d. Ocupació i profunditat edificable màxima: idem anterior 

e. Separació a llindars: idem anterior 

f. Cossos i elements sortints: idem anterior 

2-Altres casos 

- Ocupació màxima: 60% 

-
 Volum màxim: 3 m

3
/m

2 

- Edificabilitat: 1 m
2
/m

2
 

- Retranquejos: 5 m. De tots els contigus 

- Altura reguladora: 11,50 

- Altura màxima: 13,50 S+PB+2PL” 
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FITXA URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ: SECTOR URBANITZABLE 
DIRECTAMENT ORDENAT 

Codi actuació URB-OR-01 Plànol PO-3. Full 19B 

Desenvolupament 
Projecte 
d’urbanització Sistema d’Actuació Expropiació 

Ús característic Equipament docent Ordenances aplicades Article 116 NS 

Superfície 6.828 m2  

 

Situació 

És un  Sector Urbanitzable Directament Ordenat (SUDO) situat al nord del nucli urbà 
de Porreres. Es troba situada a l’est de l’antiga carretera de Porreres a Montuïri Ma-
5030.   

 

Objectius i criteris d’ordenació 

L’objectiu és la consecució d’un àmbit per a l’ampliació de l’Institut Educació 
Secundària de Porreres. 

Durant les fases d’execució es triarà la maquinària i equips adequats que disposin de 
sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i emissions de gasos. 

 

 

USOS NO LUCRATIUS Superfície 
mínima 
m2 

%  
Sostre 
construït 
m2 

%  

 Equipament docent 5.011 73,4  5.011 100  

 Xarxa viària 1.817 26,6     

    

    

 SUBTOTAL 6.828 100     

        

 TOTAL ÀMBIT 6.828 100     
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7.2 CANVIS EN LA DOCUMENTACIÓ 

Els canvis en la documentació afecten a la normativa. Únicament amb lo referent a la 
modificació de l’article 116. Equipament docent (D), del qual s’han ajustat l’ocupació 
màxima, el volum màxim i l’edificabilitat d’acord a la modificació puntual anterior de 
l’altura reguladora i de l’altura màxima de l’any 2002. S’ha d’incorporar també la fitxa. 

 

 

8 INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA. ESTUDI ECONÒMIC I 
FINANCER. PROGRAMA D’ACTUACIÓ. 
 

S’inclou aquest apartat com a l’informe de sostenibilitat econòmica previst a l’article 88 
de Reglament general de Mallorca. 

“1. L‟informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l‟estimació del cost 
econòmic de totes les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o privat de les 
inversions necessàries per a l‟execució del pla, les previsions de finançament públic i l‟anàlisi 
de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades de l‟execució del pla, tant si són a càrrec 
de fons públics com privats. Aquest informe s‟ha d‟adequar i ha d‟assenyalar les oportunes 
referències a l‟ordre de prioritats o previsions temporals d‟aquestes actuacions al qual es 
refereixen els articles 36.1. i 41 de la LOUS i l‟article 70 d‟aquest Reglament. 

(...)” 

TITULARITAT DELS TERRENYS 

Els terrenys afectats per la modificació puntual són de titularitat privada i per aquest 
motiu s’haurà de preveure la seva expropiació, prèvia execució de les obres. A 
excepció del camí que transcorre entre d’actual equipament docent i els terrenys en 
sòl rústic de titularitat privada, que és de titularitat pública. 

VALORACIÓ I DESPESES UNITÀRIES EN ADQUISICIÓ DEL SÒL, DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EL MANTENIMENT 

 

D’acord amb la Memòria de sostenibilitat econòmica de l’aprovació de l’esmena de 
deficiències de 18 de desembre de 2017 (BOIB núm. 3, 6 de gener de 2018) es van 
establir els següents mòduls de despeses unitaris en adquisició de sòl, els quals 
estableixen el valor de les diferents classes de sòl i de les despeses, tant de 
construcció com de gestió i/o manteniment. Es remet als barems utilitzats en l’EEiF de 
la Memòria esmentada. 

El cost d’adquisició del sòl rural es xifra en 7,50 €/m2 per aquell considerat agrícola de 
reguiu, i en 4,00 €/m2 per aquell considerat agrícola de secà. 

Pel que fa als costos de construcció de xarxa viària es xifra en 120,00 €/m2 i l’edificació 
d’equipaments en 550 €/m2. Degut a que la Memòria de sostenibilitat econòmica data 
d’octubre de 2017, s’han actualitzat els costos de la construcció d’acord amb la 
variació de l’Índex de Preus de Consum (IPC) que fins octubre de 2019 han augmentat 
un 2,0%. Així doncs, els costos de construcció actualitzats són els següents: 
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- Xarxa viària: 144 €/m2 

- Edificació d’equipaments: 660 €/m2 

 

Valoració dels terrenys 

 

Polígon - 
Parcel·la Referència cadastral 

Cultiu / 
Aprofitament 

Superfície 
(m

2
) 

Cost 
adquisició 
(€/m

2
) 

Cost 
adquisició 
parcel·la (€) 

2 - 211 07043A002002110000HK Reguiu 2.159 7,50 16.792,50 

2 - 208 07043A002002080000HK Secà 3.613 4 14.452,00 

2 - 212 07043A002002120000HR Secà 394 4 1.576,00 

2 - 210 07043A002002100000HO Secà 30 4 120,00 

 

Valoració del cost de la construcció 

L’execució de la xarxa viària (vial i serveis) correspon a l’Ajuntament, i l’execució de 
l’ampliació de l’equipament educatiu a la Conselleria d’Educació. 

 

 

m
2
 sòl Edificabilitat 

Sostre 
construït 
(m

2
) 

Cost de la 
construcció 
(€/m

2
) 

Cost de la 
construcció 
(€) 

Equipament 5.011 1 5.011 660 3.307.260 

Xarxa viària  1.817   144 261.648 

 

Valoració de la posada en marxa i el manteniment 

 

La posada en marxa i el manteniment de la xarxa viària (vials i serveis) correspon a 
l’Ajuntament. La de l’equipament educatiu correspondrà a la Conselleria d’Educació. 

 

Posada en marxa de les 
construccions 

Manteniment per 
quadriennis 

Edificacions 0,10% Edificacions 1,00% 

Xarxa viària 0,40% Xarxa viària 0,30% 

 

Posada en marxa de les 
construccions 

Manteniment per 
quadriennis 

Edificacions 33.072,06 Edificacions 330.720,60 

Xarxa viària 10.465,92 Xarxa viària 7.849,44 
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ESTUDI ECONÒMIC I PROGRAMA DE LES ACTUACIONS 

 

ACTUACIÓ 
VALORACIÓ 

ADQUISICIÓ DEL 
SÒL 

COSTOS 
CONSTRUCCIÓ, 

POSADA EN MARXA I 
MANTENIMENT 

 

PROGRAMA 
D’ACTUACIÓ 

 

- Classificació de Sector 
URB-OR-01 (6.472,15 
m

2
) 

32.940,50 € 

 
 

2 anys des de 
l’aprovació. 

- Equipaments (4.906,64 
m

2
). 3.238,38 m

2
 

construïts 
 

Costos construcció: 
3.307.260 € 

Posada en marxa: 
33.072,06 € 

Manteniment: 
330.720,6 €/quatrienni. 

Implantació: 2 anys. 

Manteniment: A partir 
de 2.022. 

Funcionament: A partir 
de 2.020. 

- Qualificació de viari + 
aparcament 
(1.565,51m

2
) 

 

Costos construcció: 
261.648 € 

Posada en marxa: 
10.465,92 € 

Manteniment:  
7.849,44 €/quatrienni. 

Implantació: 2 anys. 

Manteniment: A partir 
de 2.022. 

Funcionament: A partir 
de 2.022. 

 

 

A continuació s’inclou una taula resum de les despeses que haurà de costejar 
l’Ajuntament: 

Tipus Import € 

Adquisició de sòl 32.940,50 € 

Costos de construcció 261.648,00 € 

Posada en marxa 10.465,92 € 

Total (adquisició de sòl i execució de la 
urbanització) 

305.054,42 € 

Manteniment (€/quadrienni) 7.849,44 € 
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IMPACTE SOBRE LA HISENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

 

Pressupost municipal 

Repercussió despesa-ingrés. S’inclou  taula del darrer pressupost municipal tancat, 
de l’any 2019 

 

Despeses € % 

OPERACIONS CORRENTS     

CAPÍTOL 1. Despeses de personal 1.147.603,81 29,32% 

CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i serveis 1.318.882,40 33,70% 

CAPÍTOL 3. Despeses Financeres 12.300,00 0,31% 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 437.707,93 11,18% 

CAPÍTOL 5: Fons de contingència 18.419,19 0,47% 

Total despeses corrents 2.934.913,33 74,99% 

CAPÍTOL 6: Inversions reals 716.024,33 18,29% 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 50.765,67 1,30% 

Total despeses de capital 766.790,00 19,59% 

CAPÍTOL 8: Actius financers 0,00 0,00% 

CAPÍTOL 9: Passius financers 212.296,67 5,42% 

Total despeses financeres 212.296,67 5,42% 

Total despeses 3.914.000,00 100,00% 

   Ingressos € % 

OPERACIONS CORRENTS     

CAPÍTOL 1. Impostos Directes 1.563.881,60 19,98% 

CAPÍTOL 2. Impostos Indirectes 171.000,00 2,18% 

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos 236.281,30 3,02% 

CAPÍTOL 4. Transferències corrents 1.512.701,65 19,32% 

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials 15.025,00 0,19% 

Total ingressos corrents 3.498.889,55 44,70% 

CAPÍTOL 6. Inversions reals 0,00 0,00% 

CAPÍTOL 7. Transferències de capital 415.110,45 5,30% 

Total ingressos de capital 415.110,45 5,30% 

CAPÍTOL 8. Actius financers 0,00 0,00% 

CAPÍTOL 9. Passius financers 0,00 0,00% 

Total ingressos financers 0,00 0,00% 

Total ingressos 7.828.000,00 100,00% 
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EQUILIBRI DIRECTE TOTAL 

Ingressos Despeses Diferència 

3.914.000,00 3.914.000,00 0,00 

 
 
 

 

EQUILIBRI DIRECTE CORRENT 

Ingressos Despeses Diferència 

3.498.889,56 2.934.913,33 563.972,22 

 

Impacte en la despesa corrent 

Les despeses corrents de les actuacions previstes són de 845,37 euros anuals que 
s’hauran de considerar a partir del 2022, quan ja s’hagin executat les obres, i es 
corresponen a les xifres de manteniment. Fàcilment assumibles per a la hisenda 
municipal. 

 

Impacte en la despesa capital 

En aquest apartat s’inclouen les despeses de l’Ajuntament relacionades amb l’adquisició 
de sòl, implantació d’infraestructures i posada en marxa. Per tant, la despesa previsible 
serà de 305.054,42 €, com ja s’ha apuntat, la qual es considera assumible per la 
hisenda pública. 
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9 ESTUDI DE LA MOBILITAT GENERADA 

Segons l’article 59.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes 
Balears, les propostes de modificacions dels plans urbanístics han d’incorporar un 
estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que la finalitat específica ho 
requereixi. L’article 171 del Reglament General de Mallorca també preveu la necessitat 
d’incorporar aquest estudi matisant, novament, que només per aquells casos en què la 
finalitat específica ho requereixi. 

Degut a l’objectiu principal de la present Modificació Puntual, l’ampliació de l’IES 
Porreres, i degut a que aquest ja compta, en el seu estat actual, amb un espai destinat 
a l’aparcament de cotxes i autocars, no es troba necessària la incorporació a 
l’estudi. Gran part del número d’alumnes que ha d’acollir l’ampliació ja es desplacen a 
l’IES i es troben ubicats a les actuals aules modulars. 

Així mateix, cal tenir en compte també que del camí del que es modifica el curs, ara 
compta amb una major amplària que inclús millora la seva funció que és la de mantenir 
l’accés a l’activitat industrial. 
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10 COMPLIMENT DE L’ARTICLE 70. TEXT REFÓS DE LA LLEI 
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL 

 

L’article 70.ter.3 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, apartat 3 estableix 
que:  

“Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de 
un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la 
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente, la 
identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas 
afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro 
o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad 
con la legislación en la materia.” 

Així mateix, l’apartat cinquè de l’article 59 de la LUIB reitera la sol·licitud anterior: 

“5. Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic 
que suposin, indirectament o directa, un increment dels paràmetres d‟edificabilitat o de 
densitat vigents, o bé una modificació dels usos del sòl, han 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.” 

Tal com s’acredita amb la informació cadastral adjunta com a l’Annex II, els propietaris 
de les parcel·les afectades per la modificació puntual, són els següents: 
 

Referència cadastral Localització Propietaris 

07043A002002120000HR 
Polígon 2, 
Parcel·la 212 

Juan Rosselló Mulet 
c/Sol, 7 

07043A002002110000HK 
Polígon 2, 
Parcel·la 211 

Antònia Bauza Vaquer 
c/ Sant Roc, 22 

07043A002002100000HO 
Polígon 2, 
Parcel·la 210 

Joan Sampol Ferrer 
c/Sol, 7 

07043A002002080000HK 
Polígon 2, 
Parcel·la 208 

Montserrat Matas Bauza 
c/D’ensitjat, 31, 1º 
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11 RESUM EXECUTIU 

 

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les illes Balears, estableix en el 
seu article 39 punt 2 el següent: 

“Article 39. Contingut de la memòria del pla general. 

(…) 

2. La memòria informativa i justificativa del pla general s‟ha de referir als punts 
següents: 

(...) 

e) Un resum executiu que delimiti els àmbits o les parcel·les en els quals l‟ordenació 
estructural projectada altera la vigent en els termes establerts en l‟apartat iii. de la 
lletra d) anterior alteració que s‟ha de justificar en les memòries de viabilitat , 
econòmica, s‟ha de localitzar en els plànols d‟ordenació i de la qual se n‟ha de 
determinar l‟abast 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.” 

Així mateix, l’article 82 del Reglament general de la llei 2/2014, de 25 de març, 
d‟ordenació i ús del sòl, per a l‟illa de Mallorca, de planejament també preveu que la 
memòria ha de tenir un resum executiu. 

En base a l’exposat als articles en qüestió s’inclou en aquest apartat un resum dels 
canvis que s’han introduït en aquest document respecte a l’ordenació vigent i l’abast 
d’aquesta alteració. 

La modificació puntual té per l’objectiu dotar de sòl per a l’ampliació de l’Institut 
d’Educació Secundaria de Porreres. D’acord a això es proposa la classificació d’un 
sector de sòl urbanitzable directament ordenat (URB-OR-01) destinat principalment a 
usos dotacionals en terrenys de sòl rústic comú (6.828 m2). Degut als requeriments 
específics per a l’ampliació de l’IES, els terrenys proposats han de ser limítrofs a edifici 
preexistent. Per això, es duen a terme les següents qualificacions: 

o Es qualifica un parcel·la d’equipament docent, amb una superfície de 
5.011 m2 i una edificabilitat màxima de 5.011 m2. 

o Es qualifiquen 1.817 m2 de viari, amb el propòsit de modificar el 
recorregut d’un tram de vial preexistent que precisa ser modificat per tal 
de poder donar continuïtat física a l’ampliació de la parcel·la que conté 
l’IES. 

o Es modifica l’article 116, referent a l’equipament docent de la normativa 
de les Normes Subsidiàries, en concret l’ocupació màxima, que passa de 
ser del 40% al 60%, el volum màxim que passa del 2 m3/m2 a 3 m3/m2 i 
l’edificabilitat que passa de 0,66 m2/m a 1 m2/m. 

 

Adjunt a aquest document es presenta la memòria d’avaluació ambiental estratègica 
simplificada, que avalua l’impacte sobre el medi ambient d’aquesta actuació. 
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12 CONTINGUT DOCUMENTAL I AUTORIA TÈCNICA 

 

Adjunt al present document de la Modificació Puntual s’hi troba l’Estudi d’Avaluació 
Ambiental Estratègica simplificat, així com els següents plànols: 

 

Plànols d’ordenació (ordenació proposada) 

- Plànol d’Ordenació O-1. Full 3. Escala 1/5.000 

- Plànol d’Ordenació O-2. Full 13. Escala 1/2.000 

- Plànol d’Ordenació O-3. Full 19B. Escala 1/1.000 

- Plànol d’Ordenació O-4. Ordenació del Sector Directament Ordenat. 
Escala 1/1.000 

 

El document apte per a la seva aprovació inicial de la Modificació Puntual de les NS de 
Porreres ha estat elaborat pel Gabinet d’Anàlisi Ambiental i Territorial SL.  

 

Per l’equip redactor: 

 

  

Sgt: Aina Soler Crespí       Sgt: Margalida Mestre Morey 

 

Palma, 22 de gener de 2020
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ANNEX DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 


