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INTRODUCCIÓ 

El present document conté la relació i contextualització de les diferents actuacions previstes per a l’execució del Pla 

general del terme municipal de Manacor. D’altra banda, el document 06b. Fitxes de planejament i gestió inclou les 

fitxes numèriques i detalls gràfics de les diferents actuacions previstes pel Pla general. 

D’acord amb l’article 195 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa 

de Mallorca, aprovat definitivament per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca en sessió de data 16 d’abril de 

2015 (d’ara endavant, RLOUS), l’execució del planejament urbanístic s’efectua, d’acord amb les previsions que conté, 

mitjançant: 

a) Actuacions directes per a l’execució dels sistemes generals o d’algun dels seus elements en totes les classes de 

sòl, en què els terrenys i els drets afectats s’hagin d’obtenir per expropiació, pel fet que el sòl, els béns i els 

drets no estiguin inclosos o adscrits a actuacions integrades, o bé que l’expropiació resulti innecessària per ja 

pertànyer els terrenys afectats al domini públic. 

b) Actuacions urbanístiques integrals o sistemàtiques en unitats d’actuació en sòl urbà i en sòl urbanitzable, a 

través d’algun dels sistemes d’actuació, de reparcel·lació o d’expropiació, prevists en la LOUS i en aquest 

Reglament. 

c) Actuacions aïllades en sòl urbà, consistents en les que es duen a terme estrictament en aquesta classe de sòl i 

que no es corresponen amb cap de les previstes en les lletres a) i b) anteriors, i que poden tenir com a objecte: 

1r. La realització d’obres complementàries d’urbanització que, referides a una o distintes parcel·les, facin 

possible la seva edificació amb l’adquisició de la condició de solar, o per normalitzar-ne la forma o els llindars 

amb referència a l’espai públic o privat. 

2n. La realització d’actuacions aïllades mitjançant obra pública ordinària, o que requereixin expropiació per a 

la destinació dels elements afectats a patrimoni públic de sòl o a altres finalitats previstes en la LOUS. 

Actuacions directes per a l’execució dels sistemes generals 

D’acord amb l’article 195.a) del RLOUS, el Pla general preveu actuacions directes per a l’execució dels sistemes 

generals o d’algun dels seus elements en totes les classes de sòl, en què els terrenys i els drets afectats s’hagin 

d’obtenir per expropiació, pel fet que el sòl, els béns i els drets no estiguin inclosos o adscrits a actuacions 

integrades, o bé que l’expropiació resulti innecessària per ja pertànyer els terrenys afectats al domini públic. 

En l’apartat corresponent es relacionen les actuacions directes per a l’execució dels sistemes generals en totes les 

classes de sòl, es descriu el seu objectiu, la superfície d’expropiació de la parcel·la afectada i la superfície d’execució 

de les obres d’urbanització. 

Actuacions aïllades en sòl urbà 

D’acord amb l’article 195.c) del RLOUS, el Pla general preveu actuacions aïllades no incloses ni adscrites a una unitat 

d’actuació urbanística o a un sector urbanitzable dels prevists pel Pla, el que determina que l’administració a qui 

pertoqui hagi de procedir a la seva expropiació. 



PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

06a. FITXES DE GESTIÓ. INTRODUCCIÓ  2 

   

En l’apartat corresponent es relacionen les actuacions aïllades no sistemàtiques, es descriu el seu objectiu, la 

superfície d’expropiació de la parcel·la afectada, el sostre construït, segons cadastre, i la superfície d’execució de les 

obres d’urbanització. 

Actuacions urbanístiques integrals o sistemàtiques en unitats d’actuació en sòl urbà i en sòl 

urbanitzable 

En relació a les fitxes de planejament i gestió de les unitats d’actuació urbanística en sòl urbà i dels sectors 

urbanitzables directament ordenats pel Pla general, indicar que s’han assenyalat les determinacions fixades pel Pla 

territorial insular de Mallorca (d’ara endavant, PTIM), la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i 

el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl per a l’illa de Mallorca (d’ara 

endavant, RLOUS): 

 
• Normes 7.1 i 7.3 PTIM.  

Totes les actuacions del Pla general respecten aquestes normes del PTIM. A continuació es justifica per als sectors que 

presenten variacions en els seus límits: 

- URBLE-B1. En aplicació de la norma 7.3 del PTIM a les zones turístiques, com és el cas d’aquest àmbit, no es 

pot créixer si aquest es situa fora de la delimitació del sòl urbà que preveu el PTIM a no esser: 

a) que es tracti de sòl dotacional necessari per a dur-hi a terme actuacions en execució de les 

determinacions del POOT. 

En aquest cas ens trobam amb una norma del PTI que fa referència a un instrument d’ordenació territorial que 

està derogat per la Llei de Turisme de les Illes Balears. No obstant aquesta norma jurídica, a la seva disposició 

transitòria quarta preveu que fins el plans territorials s’adaptin a la Llei de Turisme, en els àmbits delimitats 

com a zona turística el planejament es subjectarà al règim transitori següent:  

En sòl urbà, urbanitzable o, justificadament, en una àrea de transició en sòl rústic, es podran delimitar 

zones de reserva i dotacionals per corregir les manques dotacionals de la zona turística o aportar sòl per a 

operacions d’intercanvi d’aprofitament (residencial o turístic) o de reconversió. 

L'àmbit URBLE-B1 inclou una porció de sòl rústic en AT-H que es destina estrictament a dotació de vial per tal 

de completar una trama viària i a ELP. Són modificacions en la seva delimitació que no representen un 

creixement autònom sinó que respon a raons de coherència urbanística dins un àmbit de major superfície per la 

qual cosa troba la seva legitimació a la D.T. 4a de la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears, ja que la 

porció de sòl rústic es destina a usos dotacionals. 

 
- URBLE-B3. Aquest sector de sòl urbanitzable ordenat compren majoritàriament la delimitació del polígon 4-7 

de les NN.SS. de 1980, encara que és un àmbit inferior al previst a dites NN.SS. El Pla general proposa un 

decreixement del sector respecte de la delimitació del polígon 4-7 de les NN.SS de 1980. La configuració de la 

delimitació de l'àmbit respon a la voluntat de reordenar-lo, que entre altres s’ha ajustat a límit de propietats 

cadastrals. Per una banda es desclassifica una superfície de 7.750 m² de sòl urbà que passa a ser sòl rústic, i 

per altra banda augmenta en una superfície de 3.789 m² el sòl urbanitzable, per la qual cosa, en definitiva, el 

sector decreix en 3.961 m². El Pla general incorpora com a sòl urbanitzable una porció de 3.789 m² classificats 

com a sòl rústic en zona d’AT-H del PTIM. 

D’acord amb la Norma 7.2 del PTIM concorren els requisits que s’hi preveuen: 
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- aconseguir unitats coherents. El Pla general simplement reordena l’àmbit del sector als efectes de 

completar una ordenació d’un àmbit de gestió delimitat per límits de propietats. Això suposa addicionar 

una superfície de 3.789 m² de sòl, rústic a uns terrenys que el Pla general classifica com a sòl urbanitzable, 

i que a les NN.SS de 1980 estan classificats com a sòl rústic, alhora que es desclassifica una àrea de 7.750 

m², que passa a ser sòl rústic i que a les NN.SS de 1980 estan classificats com a sòl urbà. 

- no es desfigura la perspectiva del conjunt urbà tradicional existent ja que s’ubica a unes cotes que no 

interfereixen amb les visuals del conjunt urbà tradicional. 

- és una porció de sòl rústic contigua a terrenys ja classificats com a sòl urbà a les NN.SS i com a sòl 

urbanitzable al Pla general. No hi ha accidents topogràfics dignes de menció. 

- la porció de sòl rústic que s’incorpora al formar part del total de l'àmbit de gestió que proposa el Pla 

general compleix amb el requisit d’interconnexió viària. 

En relació a la deficiència que l'àmbit d’aquest sector inclou superfície de sòl rústic del PTIM cal indicar que en 

aplicació de la norma 7.3 del PTIM a les zones turístiques, com és el cas d’aquest àmbit, no es pot créixer si 

aquest es situa fora de la delimitació del sòl urbà que preveu el PTIM a no esser: 

a) que es tracti de sòl dotacional necessari per a dur-hi a terme actuacions en execució de les 

determinacions del POOT. 

En aquest cas ens trobam amb una norma del PTI que fa referència a un instrument d’ordenació territorial que 

està derogat per la Llei de Turisme de les Illes Balears. No obstant aquesta norma jurídica, a la seva disposició 

transitòria quarta preveu que fins el plans territorials s’adaptin a la Llei de Turisme, en els àmbits delimitats 

com a zona turística el planejament es subjectarà al règim transitori següent:  

En sòl urbà, urbanitzable o, justificadament, en una àrea de transició en sòl rústic, es podran delimitar 

zones de reserva i dotacionals per corregir les manques dotacionals de la zona turística o aportar sòl per a 

operacions d’intercanvi d’aprofitament (residencial o turístic) o de reconversió. 

L'àmbit inclou una porció de sòl rústic segons les previsions del PTIM que afecta a la configuració del polígon 

per aconseguir una zona destinada a equipament docent de forma regular enrevoltada de vials públics. El 

creixement en sòl rústic del PTI no és un creixement autònom si no que configura els límits d’un àmbit de 

major superfície (101.794 m²) per la qual cosa troba la seva legitimació a la D.T. 4a de la Llei 8/2012 de 

Turisme de les Illes Balears. 

 
- URBLE-B4. En aquesta zona s’ha produït un creixement i un decreixement de sòl rústic. Per una part, el Pla 

general ha classificat com a sòl rústic una peça de 2.787 m² de superfície que a les NNSS de 1980 estava 

classificada com a sòl urbà, encara que en situació de sòl rural per estar totalment mancada dels serveis 

urbanístics bàsics. Per altra part, el Pla general classifica com a sòl urbanitzable una porció de 828 m², que són 

sòl rústic segons el text consolidat de 2012. La desclassificació i nova classificació, realment suposa en aquesta 

zona un decreixement de sòl urbà de 1.959 m². L’objectiu del Pla general és completar la trama viària 

d’aquesta zona per superar les incoherències urbanístiques que presenten les NNSS per mor de la 

desclassificació del polígon 4-18. El nou creixement es destina, pràcticament, a zona no lucrativa (vial). 

Aleshores no és tracta d’un creixement que es destini a un efectiu creixement de parcel·les lucratives, sinó 

que respon a superar les incoherències urbanístiques derivades de la desclassificació del polígon 4-18 de les 

NNSS. Realment la norma 7 del PTIM diu que ha d’esser terrenys destinats a ús residencial, turístic o mixt, i 

com s’ha explicat la superfície de creixement es destina a sòl no lucratiu (xarxa viària). 

Aquest creixement en sòl dotacional (sistema viari) troba la seva legitimació a la D.T. 4a de la Llei 8/2012 de 

Turisme de les Illes Balears ja que la porció de sòl rústic es destina a la dotació d’una d’aparcament. 
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- URBLE-B5. En aplicació de la norma 7.3 del PTIM a les zones turístiques, com és el cas d’aquest àmbit, no es 

pot créixer si aquest es situa fora de la delimitació del sòl urbà que preveu el PTIM a no esser: 

a) que es tracti de sòl dotacional necessari per a dur-hi a terme actuacions en execució de les 

determinacions del POOT. 

En aquest cas ens trobam amb una norma del PTI que fa referència a un instrument d’ordenació territorial que 

està derogat per la Llei de Turisme de les Illes Balears. No obstant aquesta norma jurídica, a la seva disposició 

transitòria quarta preveu que fins el plans territorials s’adaptin a la Llei de Turisme, en els àmbits delimitats 

com a zona turística el planejament es subjectarà al règim transitori següent:  

En sòl urbà, urbanitzable o, justificadament, en una àrea de transició en sòl rústic, es podran delimitar zones 

de reserva i dotacionals per corregir les manques dotacionals de la zona turística o aportar sòl per a 

operacions d’intercanvi d’aprofitament (residencial o turístic) o de reconversió. 

L'àmbit URBLE-B5 inclou una porció de sòl rústic segons les previsions del PTIM que afecta, parcialment, a la 

zona qualificada com a CI-AP. Aquesta zona segons l’apartat objectiu de la fitxa d’aquest àmbit es destina a 

aparcaments públics, sòl no lucratiu que s’ha de cedir a la Corporació municipal. No es pot desconèixer la 

manca d’espai destinat a aparcament públic del nucli urbà de Porto Cristo, sobretot el que es troba a la zona 

més antiga del nucli i la que enrevolta el riuet de Porto Cristo que és el cas que ens ocupa. La porció de la zona 

SE-IS o aparcaments que està en sòl rústic del PTI no és un creixement autònom si no que acaba de configurar/ 

la zona d’aparcaments inclosa dins un àmbit de major superfície per la qual cosa troba la seva legitimació a la 

D.T. 4a de la Llei 8/2012 de Turisme de les Illes Balears, ja que la porció de sòl rústic es destina a la dotació 

d’una d’aparcament. 

 
• Norma 7.4 PTIM. 

La densitat màxima dels nous creixements de sòl urbà, urbanitzable o apte per ser urbanitzat, inclosos els lligats a 

àrees de reconversió territorial, destinat a ús residencial, turístic o mixt, serà de 60 habitants per hectàrea per a les 

zones turístiques, de 120 habitants per hectàrea a les zones no turístiques dels termes municipals de Palma, Inca i 

Manacor, i de 100 habitants per hectàrea a la resta de l’illa. En tots els casos cal descomptar per al còmput les 

superfícies destinades a sistemes generals. 

Totes les actuacions del Pla general respecten aquesta norma del PTIM. 

 
• Norma 9.1 PTIM. 

El planejament general municipal haurà de reservar per a sistemes generals, de cessió obligatòria i gratuïta, el 20 % 

de la superfície del nou sòl de creixement destinat a ús residencial, turístic o mixt.  

Totes les actuacions del Pla general respecten aquesta norma del PTIM.  

 

• Article 29 i DT 11a LUIB, Article 49 RLOUS. Deures de les persones propietàries de sòl urbà. 

D’acord amb el punt tercer de l’article 29.3, la compleció, renovació o reforma de la urbanització en sòl urbà que 

requereixi actuacions de transformació urbanística de les definides a l’article 23.2.b) i c) de la mateixa llei, han de 

complir, entre d’altres, el deure de cessió del sòl lucratiu lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 15% de 

l’aprofitament urbanístic que comporten les diferents actuacions.  
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D’acord amb el punt segon de la DT 11a de la LUIB, les persones propietàries de sòl classificat com urbà i que no 

disposa dels serveis urbanístics bàsics, han de complir amb el deure previst a la lletra d) de l’article 29 apartat 3 de la 

mateixa llei. 

Es preveu la cessió del 15% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació en totes les UA, excepte les següents:  

- En la UA B01, perquè només cedeix ELP. 

- En la UA B03, identificada com actuació de dotació, es cedirà el 5% del major valor econòmic dels nous usos 

atorgats. Es redueix la cessió al 5% per garantir la seva viabilitat econòmica, tal i com es justifica en la Memòria 

de viabilitat econòmica del Pla general. 

- En la UA B04, identificada com actuació de dotació, es cedirà el 10% del major valor econòmic dels nous usos 

atorgats. Es redueix la cessió al 10% per garantir la seva viabilitat econòmica, tal i com es justifica en la Memòria 

de viabilitat econòmica del Pla general. 

- En la UA C01, identificada com actuació de dotació, es cedirà el 15% del major valor econòmic dels nous usos 

atorgats. 

- En les UA-A09, UA-A12 i UA-A13, en tractar-se d’actuacions amb el projecte de compensació/reparcel·lació 

aprovat on, en aplicació de la legislació vigent en el moment de la seva aprovació definitiva, es preveu la cessió 

del 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació. 

 
• Article 30 LUIB i Article 51 RLOUS. Deures de les persones propietàries de sòl urbanitzable 

- Deure de cessió del sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 15 % de l’edificabilitat mitjana ponderada 

que comportin les diferents actuacions en sòl urbanitzable. 

Les persones propietàries dels sectors urbanitzables delimitats pel Pla general hauran de cedir el sòl lliure de 

càrregues d’urbanització corresponent al 15% de l’aprofitament mitjà corresponent al sector o, si escau, a l’àmbit 

multisectorial en el qual el planejament l’hagués integrat. De forma justificada, en el resultat de la memòria de 

viabilitat econòmica, aquest percentatge es pot reduir pel planejament urbanístic fins al 5% quan siguin actuacions 

amb un excés de càrregues respecte de la mitjana d’actuacions de transformació urbanística del municipi, o quan 

l’àmbit es destini predominantment a dotacions públiques. 

En els sectors URBLE-B6 i URBLE-B8 no es preveu aquesta cessió de l’aprofitament perquè ja l’han cedit amb 

anterioritat, segons es motiva a continuació: 

- Aquests dos sectors urbanitzables corresponen als sectors B i D del Polígon 7 de Cala Anguila-Mendia-Estany. 

Aquest polígon va ser objecte d’un pla parcial aprovat definitivament el 20/12/1979, pla parcial que va ser 

modificat en vàries ocasions i va cedir els terrenys corresponents al 10% de l’aprofitament mitjà, segons consta a 

l’acord de Ple de 07/08/1986. Les parcel·les cedides consten a l’inventari municipal amb els números 

d’assentament 146 i 147. A més, en aplicació del Pla Territorial de Mallorca (AD 13/12/2004), aquests sectors van 

veure reduït el seu aprofitament. 

 
• Article 41 LOUS.  

- Reserva del sòl corresponent al 10% de l’edificabilitat residencial en els àmbits de transformació en sòl urbà per 

habitatges de protecció pública. 

Tant sols es preveu la reserva del 10% en la UA-05. Rambla del Rei en Jaume en tant que la seva densitat 

d’habitatges supera el màxim fixat per l’article 37.c de la LUIB. 
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S'exonera de la reserva del sòl destinat a la construcció d’HPO corresponent al 10% de l'edificabilitat residencial de 

l'actuació previst en l'article 73.3 del RLOUS a la resta de les unitats d’actuació delimitades pel Pla general, en 

tant que no es consideren actuacions de reforma. 

- Reserva del sòl corresponent al 30% de l’edificabilitat residencial per als sectors de sòl urbanitzable per habitatges 

de protecció pública, amb algunes excepcions: en algunes zones turístiques; que el 50% de la superfície àmbit es 

destini a dotacions públiques; i àmbits d’actuació residencial que no superin les 20 unitats d’habitatges. 

Tots els sectors urbanitzables ordenats amb ús residencial delimitats pel Pla general tenen una superfície de sòls 

de cessió superior al 50% i, per tant, estan exonerats de reservar el sòl corresponent al 30% de l’edificabilitat 

residencial. Tant sols el sector URBLE-B6 manté la reserva del 30% d’HPO prevista en el pla parcial aprovat 

definitivament per acord de la Comissió Insular d’Urbanisme el 25 de gener de 2013. 

 
• Article 64 RLOUS. Objectius de l’ordenació del pla general 

Per a cada sector de sòl urbanitzable i en aplicació d’aquest article, es determinen els usos globals admesos amb 

la seva quantificació en percentatges, així com la tipologia de cada ús global. 

 
• Article 75 RLOUS. Objectius de l’ordenació del pla general 

En els sòls urbanitzables directament ordenats A1, A5, A9, B1, B3, B4 i B5 no s’identifiquen sistemes locals d’acord 

amb l’article 40.2.2b de la LOUS, ja que tenen un percentatge de sòl no lucratiu superior al 50%. Tampoc no 

s’identifiquen les zones d’aparcament pel mateix motiu. 

 
• Article 79 RLOUS. Densitats màximes i estàndards dotacionals mínims del pla general 

1. En el sòl urbà i en el sòl urbanitzable directament ordenat, el pla general no pot fixar una densitat global 

residencial per hectàrea que superi els 75 habitatges o la més restrictiva que determini el PTIM o altres instruments 

d’ordenació territorial, aplicada a cadascun dels sectors, zones o àmbits d’actuació que el planejament delimita amb 

la finalitat de fixar-ne la densitat global d’ús residencial. En els àmbits, zones o sectors d’ús turístic, la densitat 

màxima d’aquest ús que pot fixar el pla general s’ha d’ajustar als límits que prevegin els instruments d’ordenació 

territorial o turístics als quals la legislació sectorial turística assigna aquesta definició de densitats.  

Totes les actuacions del Pla general respecten aquest article del RLOUS, llevat de: 

UA-05. Rambla del Rei en Jaume. Nombre màxim d’habitatges: 49. Densitat màxima: 87,28 hbtg/ha. 

Aquesta unitat d’actuació és l’única actuació de reforma integral en sòl urbà delimitada pel Pla general i, per 

tant, té l’obligació de reservar el sòl corresponent al 10% de l’edificabilitat residencial per a habitatges de 

protecció pública (art. 41 LOUS) i de cedir el sòl lliure de càrregues d’urbanització corresponent al 10% de 

l’aprofitament urbanístic total (art. 49 RLOUS). És per això que es considera necessari augmentar la densitat 

residencial global d’aquest àmbit. 

 
• Article 93 RLOUS. Determinacions sobre reserves de sòl per a sistemes urbanístics 

- Reserva d’espais lliures públics: 

10% superfície / 20 m² per habitatge / 20 m² per 100 m² sostre residencial. 

10% superfície / 7 m² per plaça turística. 

- Reserva d’equipaments públics: 
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21 m² de sòl per habitatge / 21 m² per 100 m² sostre residencial. 

7 m² de sòl per plaça turística. 

Totes les actuacions del Pla general respecten aquest article del RLOUS. 

 
• Article 68 RLOUS. Determinacions estructurals relatives a l’aprofitament urbanístic dels àmbits o sectors 

Determinació de l’aprofitament urbanístic dels àmbits i sectors 

El càlcul de l’aprofitament urbanístic s’ha determinat en funció de les intensitats, derivades de la tipologia i 

densitat aplicada i els usos globals assenyalats als terrenys no destinats a vials, parcs i jardins públics i altres 

dotacions d’interès general, homogeneïtzats segons els seus valors relatius. 

Per a la homogeneïtzació s’han aplicat dos coeficients: 

• Coeficient d’ús, tipologia i densitat, segons els valors immobiliaris de cada zona. S’identifica en les fitxes de 

planejament i gestió amb el codi coef.a. 

• Per a cada sector, un coeficient que reflecteix globalment les diferències existents entre els diferents 

sectors, determinades per la seva situació, incidència en el cost d’urbanització i edificació i altres 

consideracions de rellevància. S’identifica en les fitxes de planejament i gestió amb el codi coef.b. 

L’informe de sostenibilitat econòmica (ISE) d’aquest Pla general adjunta, com a document Annex II, un Estudi de 

mercat en el que s’aporten mostres de productes immobiliaris amb diferents usos per a cada zona o nucli urbà del 

municipi de Manacor. Aquestes mostres s’han homogeneïtzat en base a diferents indicadors (localització, ús, 

configuració, tipologia, superfície, qualitat, conservació i gravàmens) per tal d’obtenir un valor mitjà de mercat 

per a l’ús considerat i per a cada zona. 

L’estudi de mercat s’ha efectuat diferenciant els 9 nuclis urbans o zones del terme municipal: Manacor, Son 

Talent, Son Macià, s’Illot i sa Marineta, Porto Cristo, Cala Magrana-Cala Mandia-Cala Anguila, s’Estany d’en Mas, 

Cales de Mallorca i Cala Murada. 

Els valors de repercussió del sòl de cadascun dels usos considerats per a cada nucli urbà s’han determinat pel 

mètode residual estàtic, d’acord amb la següent expressió: 

VRS = (Vv/K) – Vc 

- VRS: valor de repercussió del sòl en euros per m² edificable de l’ús considerat. 

- Vv: valor en venda del m² d’edificació de l’ús considerat del producte immobiliari acabat, calculat sobre la 

base de l’estudi de mercat realitzat, en €/m² edificable. 

- K: coeficient que pondera la totalitat de les despeses generals, inclosos els de finançament, gestió i 

promoció, així com el benefici empresarial normal de l’activitat de promoció immobiliària necessària per a la 

materialització de l’edificabilitat. 

- Vc: valor de la construcció en €/m² edificable de l’ús considerat. És el resultat de sumar els costos 

d’execució material de l’obra, les despeses generals i el benefici industrial del constructor, l’import dels 

tributs que graven la construcció, els honoraris professionals per projectes i direcció de les obres i altres 

despeses necessàries per a la construcció de l’immoble. 

Per a establir el coeficient d’ús, tipologia i densitat (coef. a) es prenen com a referència els valors de repercussió 

de sòl (VRS €/m²) que estableix l’informe de sostenibilitat econòmica del Pla general per cadascun dels usos i 

tipologies que trobem en cadascuna de les zones o nuclis urbans: Manacor, Son Talent, Son Macià, s’Illot i sa 
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Marineta, Porto Cristo, Cala Magrana-Cala Mandia-Cala Anguila, s’Estany d’en Mas, Cales de Mallorca i Cala 

Murada. 

 
Si dins de cadascuna de les 9 zones es relaciona el valor de repercussió de cada ús amb el valor de repercussió de 

l’ús més de més valor, obtindrem el coeficient a, amb valors iguals o inferiors a la unitat: 

Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a 
 

Z1. Manacor 

Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000  

Residencial unifamiliar      

Residencial HPO 201,02 0,73170  

Terciari-comercial 167,37 0,60922  

Industrial 192,46 0,70054  

Equipament privat 125,53 0,45692  

Espai lliure privat 73,15 0,26626  

Z2. Son Talent Residencial unifamiliar 483,52 1,00000  

Z3. Son Macià Residencial unifamiliar 415,46 1,00000  

Z4. Sillot i sa Marineta 
Residencial plurifamiliar 203,46 1,00000  

Terciari-comercial 156,99 0,77160  

Z5. Porto Cristo 

Residencial plurifamiliar 325,52 1,00000  

Terciari-comercial 144,82 0,44489  

Turístic-comercial 144,82 0,44489 (1) 

Industrial 148,33 0,45567  

Equipament privat 108,62 0,33367 (2) 

Z6. Cala Magrana, cala Mandia i cala 
Anguila Terciari-comercial  156,99  1,00000  

Z7. s'Estany d'en Mas 

Residencial unifamiliar 401,98 1,00000  

Residencial HPO 201,02 0,50007  

Terciari-comercial 156,99 0,39054  

Equipament privat 117,74 0,29291 (2) 

Z8. Cales de Mallorca Residencial extensiva      

Z9. Cala Murada Terciari-comercial 156,99 1,00000  

Totes les zones Aparcaments    9.291 €     

 
 

 (1) Per a l’ús turístic sense allotjament s’ha utilitzat el VRS de l’ús terciari comercial.  

 (2) Per a l’ús equipament privat s’ha utilitzat un 75% del el VRS de l’ús prioritari de cada zona. 

 
 * Per a la Zona 5, Porto Cristo, l’aparcament es valora en 9.409 € 

 



PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

06a. FITXES DE GESTIÓ. INTRODUCCIÓ  9 

   

Així mateix s’ha establert un coeficient de situació (coef.b) per a cada àmbit i sector delimitat pel Pla general 

d’acord amb el que determina l’article del Reglament de la Llei 12/2017. Aquest coeficient pondera, en cada 

zona, les diferències existents entre els diferents sectors, segons la situació de cada sector respecte dels sistemes 

generals i resta d’elements urbans significatius, segons les característiques del sòl i la incidència en el cost de la 

urbanització i edificació en cada sector, i qualsevol altra circumstància que es consideri rellevant als efectes 

d’homogeneïtzar l’aprofitament dels diferents sectors. 

A continuació es determina i justifica aquest coeficient per cada unitat d’actuació, sector de sòl urbanitzable no 

ordenat i sector de sòl urbanitzable ordenat, per zones. 

 
 

1. Unitats d’actuació en sòl urbà 

- UA-A01, UA-A02 i UA-A03 

Aquests àmbits eren sòl urbà a les NNSS, però no estan urbanitzats ni delimitats com unitats d’actuació a la 

zona de Son Talent. No presenten diferències rellevants entre ells en relació a la seva situació respecte als 

sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra 

circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA A01 Residencial plurifamiliar 483,52 1,00000 1,00 1,00 0,92819

UA A02 Residencial plurifamiliar 483,52 1,00000 1,00 1,00 1,01388

UA A03 Residencial plurifamiliar 483,52 1,00000 1,00 1,00 0,89989

Z2. Son Talent

 
 

- UA-A04 

Aquest àmbit estava previst a les NNSS de 1980. Consta l’aprovació dels estatuts i bases d’actuació de la Junta 

de Compensació però aquesta no s’ha constituït. En relació a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius no presenta particularitats. En relació a les característiques del sòl, 

l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació de l’àmbit per zones inundables que requeriran una solució 

tècnica en el projecte d’urbanització.  

 S’estableix un coeficient b: 0,95 

- UA-A05 

Aquest àmbit correspon a un sòl en situació de no urbanitzat que estava classificat de sòl urbà a les NNSS de 

1980, però sense delimitar com unitat d’actuació. Es delimita per garantir la urbanització del sector i la cessió 

del vial central. L’aprofitament urbanístic està condicionat per l’ordenació que li conferien les NNSS anteriors 

al Pla general, i que el Pla general proposa mantenir, en línies generals, en tractar-se de completar una trama 

urbana ja consolidada dins el nucli urbà. 

Es tracta d’un àmbit situat en el perímetre del sòl urbà del nucli de Manacor, en contacte amb el sòl rústic i 

sense previsions d’extensions urbanes properes. Aquest fet el situa en una posició allunyada del centre urbà i 

dels equipaments significatius que en ell es localitzen. El projecte de compensació localitzarà el sòl 

corresponent al 10% de l'edificabilitat total residencial per a ubicar-hi els habitatges de protecció pública. 

Caldrà que el projecte d’urbanització es faci càrrec de la modificació del traçat d’una canonada d’abastament 

d’aigua que prové del pou 5. Na Marida. L’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació de l’àmbit per 

zones inundables. La configuració de les illetes no permet unes condicions òptimes per desenvolupar 

l’edificació.  
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 S’estableix un coeficient b: 0,25 

- UA-A07 

Aquest àmbit se situa en una posició perifèrica respecte del nucli urbà, més enllà de les rondes. La tipologia 

edificatòria és de baixa densitat i suposa la demolició d’edificis que, tot i no haver-se implantat legalment, 

repercuteix en dificultat per a la seva gestió. No presenta diferències rellevants en relació a la resta, quant a 

característiques del sòl o qualsevol altra circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 0,85 

- UA-A09 

Aquest àmbit estava previst a les NNSS de 1980. Té el projecte de compensació aprovat i el projecte 

d’urbanització en tramitació. La seva situació respecte del sistema general viari, molt propera a la rotonda del 

polígon industrial, implica la necessitat de solucionar l’accés viari pel vial de servei, en un sol sentit de 

circulació atesa la proximitat amb una altra rotonda. No presenta diferències rellevants en relació a la resta, 

quant a característiques del sòl o qualsevol altra circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 0,95 

- UA-A10 i UA-A11 

Aquests àmbits estaven prevists a les NNSS de Manacor. No presenten diferències rellevants en relació a la 

resta de sectors quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans 

significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

- UA-A12 

Aquest àmbit estava previst a les NNSS de Manacor. Té el projecte de reparcel·lació urbanística aprovat i té el 

projecte d’urbanització en tramitació. No presenta diferències rellevants en relació a la resta de sectors quan 

a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius o característiques del 

sòl. En canvi, té una superfície especialment extensa en relació a la resta de sectors, cosa que en dificulta la 

gestió. 

 S’estableix un coeficient b: 0,90 

- UA-A13 

Aquest sector estava previst a les NNSS de Manacor. Té el projecte de reparcel·lació urbanística aprovat i té el 

projecte d’urbanització en tramitació. No presenta diferències rellevants en relació a la resta de sectors quan 

a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius o característiques del 

sòl. En canvi, té una superfície especialment extensa en relació a la resta de sectors, cosa que en dificulta la 

gestió. A més, l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació per zona inundable. 

 S’estableix un coeficient b: 0,90 

Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA A04 Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,95 0,58 0,42835

Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,25

Residencial HPO 201,02 0,73170 0,18

UA A07 Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,85 0,85 0,42754

UA A09 Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,95 0,58 0,40091

UA A10 Terciari-comercial 167,37 0,60922 1,00 0,61 0,39847

UA A11 Terciari-comercial 167,37 0,60922 1,00 0,61 0,39754

UA A12 Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,90 0,55 0,41840

UA A13 Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,90 0,55 0,42525

Z1. Manacor

UA A05 0,25 0,38223
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- UA-A15 

Aquest àmbit era sòl urbà a les NNSS de Manacor però no estava delimitat ni urbanitzat. No presenta 

circumstàncies rellevants quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans 

significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA A15 Z3. Son Macià Residencial unifamiliar 415,46 1,00000 1,00 1,00 0,77333  
 

 
- UA-B01 i UA-B02 

Aquests àmbits no presenten diferències rellevants quan a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

 
Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA B01 Residencial plurifamiliar 325,52 1,00000 1,00 1,00 1,00194

UA B02 Residencial plurifamiliar 325,52 1,00000 1,00 1,00 1,01184
Z5. Porto Cristo

 
 

- UA-B03 

Es tracta d’una actuació de dotació per incrementar l’espai lliure públic de la zona amb un canvi d’ús respecte 

del que preveien les NNSS de Manacor que atorga un major valor al sòl lucratiu. El seu desenvolupament està 

condicionat pel fet d’estar inclòs dins un àmbit LIC de Xarxa natura 2000. Els projectes estaran subjectes a 

avaluació de repercussions ambientals. No presenta diferències rellevants quant a la seva situació respecte als 

sistemes generals i la resta d’elements urbans. 

 S’estableix un coeficient b: 0,90 

- UA-B04 

Es tracta d’una actuació de dotació per incrementar l’equipament públic de la zona amb un canvi d’ús 

respecte del que preveien les NNSS de Manacor que atorga un major valor al sòl lucratiu. Aquest sector està 

inclòs dins un àmbit LIC de Xarxa natura 2000. Els projectes estaran subjectes a avaluació de repercussions 

ambientals. A més, es tracta d’una illeta de dimensions importants que dóna front només a un vial. No 

presenta diferències significatives quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements 

urbans. 

 S’estableix un coeficient b: 0,80 

Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA B03 Terciari-comercial 156,99 1,00000 0,90 0,90 0,46261

UA B04 Terciari-comercial 156,99 1,00000 0,80 0,80 0,54390

Z6. Cala M agrana, cala 
M andia i cala Anguila

 
 

- UA-B05 

Es tracta d'una actuació de dotació per incrementar i reubicar la zona verda amb un increment d'edificabilitat 

en l'ús d'equipament privat respecte del que preveien les NNSS de Manacor, que atorga un major valor al sòl 

lucratiu. El sòl lucratiu està situat en una parcel·la única amb poca façana a carrer en proporció a la seva 
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superfície. El terreny té una topografia complicada. No presenta diferències significatives quant a la seva 

situació respecte als sistemes generals i la resta d'elements urbans. 

 S’estableix un coeficient b: 0,90 

 
Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA B05 Z7. s'Estany d'en Mas Equipament privat 117,74 0,29291 0,90 0,26 0,12455  
- UA-C01 

Es tracta d’una actuació de dotació per incrementar i ressituar l’espai lliure públic de la zona amb un canvi 

d’ús respecte del que preveien les NNSS de Manacor que atorga un major valor al sòl lucratiu. Aquest sector no 

presenta diferències rellevants quan a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements 

urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

Unitat d'actuació Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

UA C01 Z9. Cala Murada Terciari-comercial 156,99 1,00000 1,00 1,00 0,38902  
 

2. Sòl urbanitzable ordenat 

- URBLE-A1 Auditori 

Sector discontinu; depèn de l’execució d’una ronda exterior que li dóna accés, SG-SR [4001]. En relació a les 

característiques del sòl,  l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació de l’àmbit per zones inundables i 

l’Estudi acústic el situa en una situació de contaminació acústica, cosa que requerirà una solució tècnica en el 

projecte d’urbanització.  

 S’estableix un coeficient b: 0,80 

- URBLE-A3 Tennis 

Aquest sector no presenta diferències rellevants quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri 

de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

- URBLE-A5 Son Fangos  

Sector discontinu. Quant a la seva situació respecte als sistemes generals, té una situació perifèrica respecte 

del nucli urbà, més enllà de la Ronda Felanitx. A més, està en part consolidat per edificació i té la propietat 

molt fragmentada. En relació a les característiques del sòl, l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació 

de l’àmbit per zones inundables que requeriran una solució tècnica en el projecte d’urbanització. 

 S’estableix un coeficient b: 0,60 

- URBLE-A8 Camí de Bendrís I 

Aquest sector no presenta diferències rellevants quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri 

de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 
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Sòl urbanitzable ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,80

Equipament privat 125,53 0,45692 0,37

URBLE-A3. Tennis Equipament privat 125,53 0,45692 1,00 0,46 0,28948

URBLE-A5. Son Fangos Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,60 0,60 0,30999

URBLE-A8. Camí de Bendrís Terciari-comercial 167,37 0,60922 1,00 0,61 0,32574

URBLE-A1. Auditori

Z1. Manacor

0,347240,80

 
 

- URBLE-A9 S’Espinagar 

Aquest sector no presenta diferències rellevants quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri 

de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

Sòl urbanitzable ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

URBLE-A9. S'Espinagar Z3. Son Macià Residencial unifamiliar 415,46 1,00000 1,00 1,00 0,59594  
 

- URBLE-A10 Camí de Bendrís II 

Aquest sector no té aprofitament privat en tant que es destina exclusivament a ús espai lliure públic. 

- URBLE-B1 Camp de futbol 

L’aprofitament d’aquest sector està condicionat per l’ordenació que li confereixen les NNSS anteriors al Pla 

general, i que el Pla general proposa mantenir en tractar-se de completar una trama urbana ja consolidada. La 

seva situació és perifèrica en relació al nucli urbà. No presenta diferències rellevants quant a les 

característiques del sòl. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

Sòl urbanitzable ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

Residencial plurifamiliar 203,46 1,00000 1,00

Terciari-comercial 156,99 0,77160 0,77
1,00URBLE-B1. Camp de futbol Z4. S'Illot 0,62688

 
 

- URBLE-B3 Escola nova 

Aquest sector és molt extens en relació a la resta i té la propietat molt fragmentada. A més, en part està 

edificat i té alguns carrers oberts. Aquestes circumstàncies en dificulten la gestió notablement en relació als 

altres dos sectors urbanitzables de la zona. No presenta diferències rellevants quant a característiques del sòl 

o qualsevol altra circumstància que es consideri de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 0,30 

- URBLE-B4 Carrer Volantí 

Aquest sector haurà de solucionar un accés complicat a causa de la topografia, que presenta desnivell entre els 

terrenys i la carretera que la limita, Ma-4014. La seva situació és perifèrica en relació al nucli urbà.  

 S’estableix un coeficient b: 0,85 

- URBLE-B5 Es Riuet 

Aquest sector ja estava delimitat per les NNSS de Manacor, que el destinava a ús esportiu i de serveis, amb una 

petita àrea residencial extensiva. Això no obstant, de fet s’ha constituït en un punt de concentració de locals 

d’oci nocturn. El fet que se situï a la ribera d’un torrent no permet incrementar el sòl lucratiu, i ja té 

edificació consolidada amb ús turístic recreatiu. El Pla general no planteja implantar ús residencial en aquest 
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indret, tradicionalment dedicat a ús terciari, sinó que proposa el seu aprofitament com a sector de serveis, en 

consonància amb les preexistències, envoltada d’una gran zona verda d’ús públic, i amb una àrea important 

d’aparcament.  

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

 
Sòl urbanitzable ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

Residencial plurifamiliar 325,52 1,00000 0,30

Terciari-comercial 144,82 0,44489 0,13

Residencial plurifamiliar 325,52 1,00000 0,85

Terciari-comercial 144,82 0,44489 0,38

Turístic-comercial 144,82 0,44489 0,44

Terciari-comercial 144,82 0,44489 0,44

URBLE-B3. Escola nova

URBLE-B4. Carrer Volantí

URBLE-B5. Es Riuet

Z5. Porto Cristo

0,30

0,85

1,00

0,22269

0,19306

0,19902

 
 

 
- URBLE-B6 S’Estany d’en Mas - I 

Aquest sector té el pla parcial aprovat i el projecte d’urbanització en tramitació. No presenta diferències 

rellevants quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius, 

característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

- URBLE-B8 S’Estany d’en Mas - II 

Aquest sector té el pla parcial aprovat i projecte d’urbanització aprovat. Les obres d’urbanització i edificació 

estan iniciades. El seu aprofitament ve fixat pel planejament anterior. Quant a les característiques del sòl, se 

situa a la riba d’un torrent amb una topografia en desnivell. No presenta diferències rellevants quant a la seva 

situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius. 

 S’estableix un coeficient b: 0,80 

 
Sòl urbanitzable ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

Residencial unifamiliar 401,98 1,00000 1,00

Residencial HPO 201,02 0,50007 0,50

Equipament privat 117,74 0,29291 0,29

Residencial unifamiliar 401,98 1,00000 0,80

Terciari-comercial 156,99 0,39054 0,31
0,19117

0,20055URBLE-B6. S'Estany d'en Mas - I

URBLE-B8. S'Estany d'en Mas - II

Z7. s'Estany d'en Mas

0,80

1,00

 
 

3. Sòl urbanitzable no ordenat 

 
- URBLE-A2 Hipòdrom 

Aquest sector no presenta diferències rellevants amb la resta de sectors quant a la seva situació respecte als 

sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius o característiques del sòl. El seu aprofitament 

urbanístic ve condicionat pel fet que se situa sobre un equipament existent destinat a hipòdrom, que el PG 

proposa mantenir en compliment del que determina la norma 57.3 del PTIM. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

- URBLE-A4 Fartàritx 

Sector discontinu. En relació a les característiques del sòl, l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació de 

l’àmbit per zones inundables que requeriran una solució tècnica en el projecte d’urbanització. Aquest sector 
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no presenta diferències rellevants en relació a la resta quant a la seva situació respecte als sistemes generals i 

la resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es 

consideri de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 0,95 

- URBLE-A6 Majòrica 

Sector discontinu. En relació a les característiques del sòl, l’Estudi d’inundabilitat ha detectat una afectació de 

l’àmbit per zones inundables que requeriran una solució tècnica en el projecte d’urbanització. A més, el traçat 

dels vials interiors requerirà solucionar el problema del desnivell dels terrenys i flux de trànsit amb Ronda 

Felanitx. No presenta diferències rellevants en relació a la resta quant a la seva situació respecte als sistemes 

generals i la resta d’elements urbans significatius. El 7 de juny de 2019 la Direcció General d’Educació 

Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus va resoldre la desclassificació com a sòl contaminat de les parcel·les 

corresponents al solar antigament ocupat per l’entitat Majòrica SA. Les actuacions futures a efectuar en les 

parcel·les afectades hauran de donar compliment al que s’estableix en el document citat. 

 S’estableix un coeficient b: 0,85 

- URBLE-A7 Ampliació polígon industrial 

Aquest sector té dos sistemes generals adscrits: un vial de connexió amb el nucli urbà i una zona verda situada 

en el nucli urbà, cosa que en dificulta la seva gestió. No presenta diferències significatives quant a la seva 

situació respecte als sistemes generals i la resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o 

qualsevol altra circumstància que es consideri de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 0,70 

Sòl urbanitzable no ordenat Zona / Nucli Ús i tipologia VRS €/m² coef.a coef.b homog. ua/m²

Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,61

Equipament privat 125,53 0,45692 0,46

Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,95

Residencial HPO 201,02 0,73170 0,70

Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,58

Equipament privat 125,53 0,45692

Residencial plurifamiliar 274,73 1,00000 0,85

Residencial HPO 201,02 0,73170 0,62

Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,52

Terciari-comercial 167,37 0,60922 0,43

Industrial 192,46 0,70054 0,49

URBLE-A10. Carrer sa Canova

1,00

0,85

0,70

0,95

0,43020

Z1. Manacor

URBLE-A2. Hipòdrom *

URBLE-A6. Majòrica

URBLE-A7. Ampliació polígon industrial 0,46300

URBLE-A4. Fartàritx 0,37564

0,35183

 

 
 * L’aprofitament urbanístic d'aquest sector ve condicionat pel fet que se situa sobre un equipament existent destinat a 

hipòdrom, que el PG proposa mantenir en compliment del que determina la norma 57.3.d del PTIM. 

- URBLE-B2 Polígon de serveis A 

Aquest sector no presenta diferències significatives quant a la seva situació respecte als sistemes generals i la 

resta d’elements urbans significatius, característiques del sòl o qualsevol altra circumstància que es consideri 

de rellevància. 

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

- URBLE-B7 Coves del Drach 

L’aprofitament urbanístic d’aquest sector no és representatiu en tractar-se de l’explotació turística d’una cova 

subterrània, de la qual no hi ha eines urbanístiques per a valorar-ne l’aprofitament urbanístic. Efectivament, 
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aquesta circumstància no es pot tenir en compte en aplicació del que determina l’article 68.8, que 

impossibilita establir un coeficient representatiu de l’increment d’aprofitament que suposa aquesta 

circumstància, i que hauria de ser superior a la unitat.  

 S’estableix un coeficient b: 1,00 

 
* L’aprofitament urbanístic d'aquest sector no és representatiu en tractar-se de l’explotació turística d’una cova. 

 
 

TERMINIS DE REDACCIÓ I EXECUCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT, DE GESTIÓ I 
EXECUCIÓ 

Independentment de la inclusió en el 1r o en el 2n quadrienni dels distints sectors de sòl urbanitzable o de les unitats 

d’actuació en sòl urbà que preveu aquest document de fitxes de planejament o de gestió, cal tenir presents 

l’aplicació dels terminis específics que, per a la redacció d’instruments de planejament de desenvolupament, i 

d’instruments de gestió i d’execució urbanística, es fixen detalladament en el document de programa d’actuació 

d’aquest Pla General. 

Terciari-comercial 144,82 0,44489 0,44

Industrial 148,33 0,45567 0,46

Equipament privat 108,62 0,33367 0,33

URBLE-B7. Coves del Drach * Terciari-comercial 144,82 0,44489 1,00 0,44 0,01424

Z5. Porto Cristo
URBLE-B2. Polígon de serveis A 0,222441,00
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para el firmante Texto de la firma Datos adicionales de la firma

NIF: S0711002F
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