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0. INTRODUCCIÓ 

El Pla general de Manacor preveu determinades actuacions urbanístiques, tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable, a 

desenvolupar dins 2 quadriennis. La determinació del quadrienni en què s’ha d’executar ve justificada a cada una de 

les actuacions que es detallaran a continuació. La inclusió en el segon quadrienni ve determinada per la necessitat de 

procedir a l’adquisició i execució de qualque actuació aïllada, prevista en aquest Pla general, o bé per la necessitat 

d’haver-se executat alguna de les actuacions sistemàtiques incloses dins el primer quadrienni.  

Aleshores, en el primer quadrienni s’inclouen totes aquelles actuacions aïllades, és a dir, ni incloses ni adscrites a una 

unitat d’actuació urbanística urbana o a un sector urbanitzable dels prevists en el Pla general, que són prioritàries per 

concórrer causes d’interès públic. També s’ha tingut en compte com a criteri per a la inclusió en el primer quadrienni 

la concurrència de causes d’interès públic en l’execució de la unitat d’actuació urbanística o el desenvolupament del 

sector urbanitzable. 

Per altra part, es fixen les dates temporals en què s’ha d’iniciar el procés, ja sigui de formulació i tramitació del pla 

parcial, ja sigui de formulació del projecte de reparcel·lació urbanística. 

El Pla general incorpora dos tipus de sòl urbanitzable: el sòl urbanitzable no ordenat, i el sòl urbanitzable ordenat. 

El sòl urbanitzable no ordenat és aquell en què no hi ha una ordenació i que la mateixa serà proposada en el 

corresponent pla parcial que hauran de presentar els propietaris inclosos dins l’àmbit del sector urbanitzable. En 

aquest supòsit de sòl urbanitzable no ordenat, el programa d’actuació del Pla general preveu en quina data màxima 

els propietaris hauran de presentar el corresponent pla parcial. Serà el pla parcial el que determinarà els terminis de 

que disposaran els propietaris per a la constitució de la junta de compensació, si és que el mateix s’ha d’executar per 

la modalitat de compensació, així com la resta dels terminis per a la presentació del projecte de reparcel·lació, del 

projecte d’urbanització, de l’execució de les obres d’urbanització, etc... 

El sòl urbanitzable ordenat pot respondre a dues situacions: 

a) La primera situació és la d’aquells sectors que a la data d’aprovació inicial del Pla general ja disposaven d’un 

pla parcial definitivament aprovat i, per tant, el Pla general ha recollit l’ordenació prevista en el pla parcial. En 

aquest cas, el programa d’actuació determina els terminis màxims de que disposaran els propietaris del sector 

urbanitzable ordenat per procedir a la gestió urbanística: constitució de la junta de compensació, si és el cas, 

presentació del projecte de reparcel·lació urbanística, presentació del projecte d’urbanització, termini màxim 

d’execució de les obres d’urbanització, etc... 

b) La segona situació és la que es dona quan el Pla general ordena un sector de sòl urbanitzable sense la prèvia 

existència d’un pla parcial. En aquest cas el programa d’actuació determinarà els terminis màxims de que 

disposaran els propietaris del sector urbanitzable ordenat per procedir a la gestió urbanística: constitució de la 

junta de compensació, si és el cas, presentació del projecte de reparcel·lació urbanística, presentació del 

projecte d’urbanització, termini màxim d’execució de les obres d’urbanització, etc... 

Respecte de les actuacions de transformacions urbanístiques previstes en el sòl urbà i identificades com a unitats 

d’actuació urbanística (en endavant, UA) resulta que són terrenys que ja incorporen l’ordenació urbanística completa 

de l’àmbit de l’UA i, per tant, el que es troba pendent és procedir a la seva gestió urbanística comprensiva de la 

constitució de la junta de compensació, si és el cas, presentació del projecte de reparcel·lació urbanística, 

presentació del projecte d’urbanització, termini màxim d’execució de les obres d’urbanització, etc... 
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Per últim, el Pla general preveu actuacions aïllades no incloses ni adscrites a una unitat d’actuació o sector 

urbanitzable, el que determina que l’administració a qui pertoqui hagi de procedir a la seva expropiació. Aquestes 

actuacions es programen dins el primer quadrienni als efectes que els corresponents expedient s’iniciïn abans que els 

propietaris afectats puguin iniciar l’expedient d’expropiació per ministeri de Llei. 

La fixació dels terminis màxims indicats en aquest programa d’actuació legitimarà a l’Administració municipal per 

procedir a un actuació ja sigui sobre el canvi de sistema, la prorroga de l’actuació, el canvi de classificació quina sigui 

possible.....etc. 
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1. ACTUACIONS DEL PRIMER QUADRIENNI 

• ACTUACIONS URBANÍSTIQUES INTEGRALS O SISTEMÀTIQUES 

UA-A03. Son Talent-III 

A la zona de Son Talent hi ha tres unitats d’actuació urbanística previstes identificades amb els codis UA-A03, UA-A02, 

i UA-A01. D’aquestes tres unitats d’actuació urbanística la primera ha de ser la UA-A03 que confronta amb el carrer 

Camí de Son Talent en el que es preveu una actuació aïllada AA-13 prevista dins el primer quadrienni.  

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

UA-A02. Son Talent-II 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

UA-A01. Son Talent-I 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 
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UA-A07. Manacor. Jutjat 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquesta UA s’ha previst en el Pla general per tal de completar el solar destinat a Jutjat que no es troba inclòs dins la 

delimitació prevista per la Llei 10/2010. Es pretén poder disposar en la major brevetat de la zona d’equipament per 

tal que l’administració competent pugui executar l’edifici destinat a Jutjats.  

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 12 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

UA-A09. Manacor. Xicamunda 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquesta UA ja disposa de projecte de compensació definitivament aprovat i té presentat el projecte d’urbanització.  

L’objecte d’aquesta unitat d’actuació és completar la urbanització dels terrenys inclosos dins el seu àmbit al ser sòl 

urbà sense urbanització consolidada, als efectes de donar compliment a la DT 11a de la Llei 12/2017. Això per tal de 

fer una nova divisió dels terrenys ajustada al planejament urbanístic i per poder distribuir justament els beneficis i 

carregues de l’ordenació urbanística, així com obrir un vial posterior al polígon 1-17-1a, que ja estava definit per les 

NS de 1980, vorejant la subestació de GESA que enllaci amb el vial de serveis paral·lel a la carretera Ma-15C (Via 

Palma), i urbanitzar part del vial Via Palma entre la UA A09 i la UA1.17.1a.  

Els propietaris hauran de reiniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació, si és el 

cas, en un termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-A12. Manacor. Via Palma – III 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquesta UA ja disposa de projecte de compensació definitivament aprovat i té presentat el projecte d’urbanització. El 

Pla general no ha variat l’ordenació urbanística d’aquesta UA per la qual cosa la junta de compensació ha continuat la 

tramitació de la gestió urbanística. En el supòsit que l’entrada en vigor del Pla general no estigui totalment executada 

la gestió urbanística, aquest Programa d’actuació indica que el termini màxim de formulació del projecte 
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d’urbanització serà de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general i les obres d’urbanització s’hauran d’executar 

en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-A13. Manacor. Carrer de na Borges 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

Aquesta UA ja disposa de projecte de reparcel·lació urbanística definitivament aprovat i es troba en tràmit el 

projecte d’urbanització. El Pla general no ha variat l’ordenació urbanística d’aquesta UA per la qual cosa 

l’Ajuntament de Manacor ha continuat la tramitació de la gestió urbanística. En el supòsit que l’entrada en vigor del 

Pla general no estigui totalment executada la gestió urbanística, aquest Pla general indica que el termini màxim de 

formulació del projecte d’urbanització serà de 6 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general i les obres 

d’urbanització s’hauran d’executar en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

UA-B05. Cala Estany. Equipament assistencial 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

El Pla general ha previst aquesta unitat d’actuació urbanística discontinua amb l’objectiu de modificar la ubicació 

d’una zona d’equipament que, segons l’estudi hidràulic que incorpora el Pla general, és susceptible de patir episodis 

d’inundació. En aquest sentit es trasllada la zona d’equipament prevista a les Normes subsidiàries de 1980 a un altra 

indret, i l’execució d’un espai lliure públic a la ubicació de la zona d’equipament de les Normes subsidiàries. Amb 

aquesta actuació també s’obtindrà un esponjament de la zona més propera a la platja de l’Estany den Mas. 

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

UA-C01. Cala Murada. Polígon terciari 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

El Pla general ha previst aquesta unitat d’actuació urbanística discontinua amb l’objectiu de modificar la ubicació 

d’una de serveis que, segons l’estudi hidràulic que incorpora el Pla general, és susceptible de patir episodis 

d’inundació. La UA està conformada per dues porcions de terreny: una lucrativa, zona TE-CO a la Via Europa, principal 

accés a la urbanització de Cala Murada amb la finalitat de continuar la zona comercial ja projectada, i una zona no 

lucrativa destinada a ELP. 
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Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 48 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

URBLE-A5. Manacor. Son Fangos 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable ordenat per la qual cosa a l’entrada en vigor del Pla general es trobarà 

pendent la seva gestió urbanística.  

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 30 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

URBLE-A6. Manacor. Majòrica 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable no ordenat, per la qual cosa a l’entrada en vigor del Pla general els 

propietaris dels terrenys d’aquest sector estaran legitimats per la formulació del corresponent pla parcial. El Pla 

general ha inclòs dins aquest sector un sistema general d’espai lliure públic que tindrà un àmbit d’influència més enllà 

del propi sector, ja que en la zona nord del nucli urbà de Manacor es precisa augmentar les zones d’espai lliure 

públic. Aquest sector també inclou una parcel·la de propietat municipal destinada a equipament que ha de donar 

servei també a la zona nord de Manacor. 

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. 

Els propietaris de terrenys inclosos dins el sector URBLE-A6 han de presentar el corresponent pla parcial de 

desenvolupament, en un termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general. Serà el pla parcial el 

que fixarà els terminis de la gestió urbanística: constitució de la Junta de compensació, presentació del projecte de 

reparcel·lació, etc... 
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URBLE-A10. Camí de Bendrís - II 

La iniciativa és pública. Els terrenys són de titularitat municipal en el moment d’entrada en vigor d’aquest Pla 

general. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable ordenat per a la seva destinació exclusiva a ús d’espai lliure públic. L’Ajuntament 

haurà de redactar el projecte a què es refereix l’article 218 de les normes urbanístiques d’aquest pla general, en un 

termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor, i s’haurà d’executar dins el primer quadrienni. 

URBLE-A9. Son Macià. S’Espinagar 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable ordenat per la qual cosa a l’entrada en vigor del Pla general es trobarà 

pendent la seva gestió urbanística.  

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 48 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

URBLE-B2. Porto Cristo. Polígon de serveis A 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquest sector està previst com a polígon de serveis a les Normes subsidiàries de Manacor de 1980 i té presentat i 

aprovat inicialment el pla parcial. El Pla general no ha decretat la suspensió de les actuacions en aquest sector, per 

tant els propietaris poden continuar amb la tramitació del pla parcial.  

En el supòsit que a l’entrada en vigor del Pla general no estigui aprovat definitivament el pla parcial, el mateix haurà 

de ser presentat en un termini màxim de 6 mesos comptats a partir de l’entrada en vigor del Pla general. Serà el pla 

parcial el que determinarà els terminis màxims de la gestió urbanística: constitució de la Junta de compensació, 

presentació del projecte de reparcel·lació, etc... 

URBLE-B3. Porto Cristo. Escola nova 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 
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Aquest sector urbanitzable està previst com a sòl urbanitzable ordenat, ja que el Pla general fa una proposta 

d’ordenació urbana del seu àmbit. En aquest sector es troba previst una important zona d’equipament docent per fer 

a front a les eventuals necessitats educatives del nucli de Porto Cristo. Per tant, concorren raons d’interès públic per 

situar aquest sector dins el primer quadrienni. 

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 24 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

URBLE-B5. Porto Cristo. Es Riuet 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 

Es tracta d’un sector de sòl urbanitzable ordenat per la qual cosa a l’entrada en vigor del Pla general es trobarà 

pendent la seva gestió urbanística.  

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 48 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

URBLE-B6. Cala Estany. S’Estany d’en Mas - I 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl ordenat, atès que ja disposa de pla parcial aprovat definitivament. I té presentat i en tramitació el 

projecte de reparcel·lació en la modalitat de propietari únic. Així mateix té presentat el projecte d’urbanització. El 

Pla general no ha afectat a l’ordenació del pla parcial per la qual cosa el propietari pot continuar amb la gestió 

urbanística. En el supòsit que a l’entrada en vigor del Pla general les obres d’urbanització no estiguin acabades, el 

propietari haurà de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 12 mesos, i acabar les obres 

d’urbanització en un termini màxim de 24 mesos des de l’aprovació del projecte d’urbanització.  

URBLE-B8. Cala Estany. S’Estany d’en Mas - II 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquest sector urbanitzable està previst com a sòl urbanitzable ordenat atès que el Pla general recull l’ordenació 

urbanística del pla parcial definitivament aprovat. Els propietaris dels terrenys ja han fet front a l’equidistribució de 
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beneficis i càrregues, disposen de projecte d’urbanització aprovat, encara que no es troben definitivament 

executades les obres d’urbanització. Si a l’entrada en vigor del Pla general les obres d’urbanització no estan 

executades en la seva totalitat, els propietaris dels terrenys del sector disposaran d’un termini màxim de 2 anys per 

acabar-les i entregar-les a l’Ajuntament de Manacor. 
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• ACTUACIONS AÏLLADES EN SÒL URBÀ 

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

d’actuació o sector urbanitzable, el que determina que l’administració a qui pertoqui hagi de procedir a la seva 

expropiació. 

Seguidament es relacionen el tipus i situació de l’actuació aïllada, el seu sistema de gestió i el codi amb el que 

s’identifiquen en els plànols d’ordenació: 

 
TIPUS I SITUACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ CODI 

 
Alineacions: avinguda Salvador Juan Expropiació AA-01 
Alineacions: avinguda Pins de Sa Torre Expropiació AA-02 
Alineacions: carrer Bailen Expropiació AA-05 
Alineacions: carrer de na Comtessa Expropiació AA-07 
Alineacions: carrers de Son Fangos (Ametller i Taronger) Expropiació AA-09 
Alineacions: vial entre carrer Simó Tort i Pilar - AA-15 

 

L’Ajuntament de Manacor iniciarà dins el primer quadrienni l’adquisició dels sistemes locals o generals anteriorment 

relacionats per qualsevol mitjà admès en Dret, o a través de la institució jurídica de l’expropiació forçosa en el 

supòsit de manca d’acord entre el propietari del terreny i l’Ajuntament de Manacor.  
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• ACTUACIONS URBANÍSTIQUES DERIVADES DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS IMPLANTATS 

D’acord amb l’article 195.2 del RLOUS, el Pla general preveu actuacions aïllades mitjançant obra pública ordinària 

derivades del manteniment dels serveis implantats, en concret de la xarxa d’aigua potable. Aquestes actuacions es 

programen dins el primer quadrienni per tal de donar compliment a les actuacions que es preveguin en el Pla de 

Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics. Aquest pla determinarà i planificarà quines són les accions a dur a terme 

per a millorar la gestió de l’aigua de consum humà amb l’objectiu d’arribar al 17% de pèrdues per a l’horitzó de l’any 

2022, i garantir la suficiència dels recursos hídrics per a la població del municipi. 

Seguidament es relacionen el tipus i situació de l’actuació urbanística derivada del manteniment dels serveis 

implantats i el codi amb el que s’identifiquen en els plànols d’ordenació: 

 
TIPUS I SITUACIÓ CODI 

 
Sectorització de la xarxa d'aigua potable dels barris de Manacor de la franja central AA-11 
Sectorització de la xarxa d'aigua potable dels barris de Manacor de la franja de ponent AA-12 

 

Les inversions necessàries per a dur a executar aquestes actuacions urbanístiques derivades del manteniment dels 

serveis implantats seran a càrrec de l’Ajuntament de Manacor. 
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• ACTUACIONS DIRECTES PER A L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES GENERALS 

D’acord amb l’article 195 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. 

Seguidament es relacionen el tipus i situació de les actuacions directes, el seu sistema de gestió i el codi amb el que 

s’identifiquen en els plànols d’ordenació: 

 
TIPUS I SITUACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ CODI 

 
Obertura Ronda desde plaça de Madrid fins a Via Palma Expropiació SG-SR CI-VI [4001] 
Connexió carrer Verónica fins la Via Palma Expropiació SG-SR CI-VI [4002] 
Ampliació de la depuradora de Manacor Expropiació SG-SR CI-VI [3005] 
Accés a Cala Morlanda (s’Illot) Expropiació SG-SR CI-VI [4004] 
Carretera entre S’Illot i Cala Millor Expropiació SG-SR CI-VI [4005] 
Ampliació dels vials Manacor – Son Talent – Puig de Son Talent Expropiació SG-SR CI-VI [4008] 

L’Ajuntament de Manacor iniciarà dins el primer quadrienni l’adquisició dels sistemes locals o generals anteriorment 

relacionats per qualsevol mitjà admès en Dret, o a través de la institució jurídica de l’expropiació forçosa en el 

supòsit de manca d’acord entre el propietari del terreny i l’Ajuntament de Manacor. 

 

• ACTUACIONS DE REDACCIÓ I APROVACIÓ DE PLANEJAMENT ESPECIAL D’INICIATIVA PÚBLICA 
MUNICIPAL: 

Formulació i aprovació definitiva, en el termini màxim a què es refereix l’article 120.1 d’aquest Pla general del Pla 

especial de protecció per a l’ordenació del conjunt històric de Manacor, declarat bé d’interès cultural amb aquesta 

categoria per acord del Consell Insular de Mallorca de data 5 de maig de 1997. 
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2. ACTUACIONS DEL SEGON QUADRIENNI 

• ACTUACIONS URBANÍSTIQUES INTEGRALS O SISTEMÀTIQUES 

UA-A04. Manacor. Via Palma - I 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 60 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

UA-A05. Manacor. Rambla del Rei en Jaume 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-A10. Manacor. Carrer de la Residència 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 
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UA-A11. Manacor. Via palma - II 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 60 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-A15. Son Macià 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-B01. Porto Cristo. Andrea Dòria 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació. 

L’Ajuntament iniciarà la gestió urbanística mitjançant la formulació del projecte de reparcel·lació urbanística en un 

termini màxim de 60 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, haurà de formular el projecte d’urbanització en 

un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i haurà 

d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del 

projecte d’urbanització. 

UA-B02. Porto Cristo. Carrer del Palangre 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 
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reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urban.ització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització 

UA-B03. Porto Cristo. Cova d’en Bessó 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

UA-B04. Equipaments Cala Anguila 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 

de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

URBLE-A1. Manacor. Auditori 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Aquest sector urbanitzable està previst com a sòl urbanitzable ordenat pel propi Pla general. Està afectat per 

l’actuació aïllada identificada amb el codi SG 01. L’actuació aïllada consisteix en l’adquisició per part de 

l’Ajuntament de Manacor dels terrenys que conformaran una nova ronda per la qual cosa l’inici del procés 

d’equidistribució de beneficis i carregues per part d’aquest sector URBLE-A1, no es podrà iniciar fins que l’Ajuntament 

hagi executat les obres d’urbanització de la nova ronda. No obstant els propietaris podran avançar el procés de gestió 

urbanística (tramitació del projecte de reparcel·lació urbanística i projecte d’urbanització del sector) si aporten els 

terrenys de la nova ronda, a través de la formalització de l’oportú conveni de gestió urbanística. 

Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució de la junta de compensació en un 

termini màxim de 54 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de presentar el projecte de 

reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta de compensació, hauran 
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de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de 

reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a 

partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

URBLE A2. Manacor. Hipòdrom 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable no ordenat. Els propietaris de terrenys inclosos dins el sector URBLE-A2 han de 

presentar el corresponent pla parcial de desenvolupament, en un termini màxim de 66 mesos des de l’entrada en 

vigor del Pla general. Serà el pla parcial el que fixarà els terminis de la gestió urbanística: constitució de la Junta de 

compensació, presentació del projecte de reparcel·lació, etc... 

URBLE-A3. Manacor. Tennis 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació 

Aquest sector és un sòl urbanitzable ordenat pel propi Pla general. Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística 

mitjançant la constitució de la junta de compensació en un termini màxim de 60 mesos des de l’entrada en vigor del 

Pla general, hauran de presentar el projecte de reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la 

constitució de la junta de compensació, hauran de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 

mesos des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres 

d’urbanització en un termini màxim de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

URBLE-A4. Manacor. Fartàritx 

La iniciativa és pública i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de cooperació.  

Es tracta d’un sòl urbanitzable no ordenat. L’Ajuntament haurà de presentar el corresponent pla parcial de 

desenvolupament, en un termini màxim de 54 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general. Serà el pla parcial el 

que fixarà els terminis de la gestió urbanística: constitució de la Associació administrativa de cooperació, si s’escau, 

presentació del projecte de reparcel·lació, etc... 

URBLE-A7. Manacor. Ampliació polígon industrial 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació.  

Es tracta d’un sòl urbanitzable no ordenat. Els propietaris de terrenys inclosos dins el sector URBLE-A7 han de 

presentar el corresponent pla parcial de desenvolupament, en un termini màxim de 54 mesos des de l’entrada en 
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vigor del Pla general. Serà el pla parcial el que fixarà els terminis de la gestió urbanística: constitució de la Junta de 

compensació, presentació del projecte de reparcel·lació, etc... 

El sector té adscrita l’adquisició i la urbanització del vial d’accés des de la Ronda Felanitx i l’adquisició i la 

urbanització del SG-EL, de 4.830 m² de superfície, situat entre els carrers Oviedo i Bailén. Aquestes actuacions 

adscrites estan identificades en els plànols d’ordenació amb els codis SSGG-ADS-02a i SSGG-ADS-02b, respectivament. 

URBLE-A8. Manacor. Camí de Bendrís - I 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable ordenat. Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució 

de la junta de compensació en un termini màxim de 54 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de 

presentar el projecte de reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta 

de compensació, hauran de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació 

definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim 

de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització.  

URBLE-B1. S’Illot. Camp de futbol 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable ordenat. Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució 

de la junta de compensació en un termini màxim de 54 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de 

presentar el projecte de reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta 

de compensació, hauran de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació 

definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim 

de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 

URBLE-B4. Porto Cristo. Carrer Volantí 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable ordenat. Els propietaris hauran d’iniciar la gestió urbanística mitjançant la constitució 

de la junta de compensació en un termini màxim de 72 mesos des de l’entrada en vigor del Pla general, hauran de 

presentar el projecte de reparcel·lació urbanística en un termini màxim de 6 mesos des de la constitució de la junta 

de compensació, hauran de presentar el projecte d’urbanització en un termini màxim de 6 mesos des de l’aprovació 

definitiva del projecte de reparcel·lació urbanística i hauran d’executar les obres d’urbanització en un termini màxim 

de 2 anys comptats a partir de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització. 
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URBLE–B7. Porto Cristo. Coves del Drach 

La iniciativa és privada i el sistema d’actuació serà per reparcel·lació amb la modalitat de compensació. 

Es tracta d’un sòl urbanitzable no ordenat. Els propietaris de terrenys inclosos dins el sector URBLE-B7 han de 

presentar el corresponent pla parcial de desenvolupament, en un termini màxim de 66 mesos des de l’entrada en 

vigor del Pla general. Serà el pla parcial el que fixarà els terminis de la gestió urbanística: constitució de la Junta de 

compensació, presentació del projecte de reparcel·lació, etc. 
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• ACTUACIONS AÏLLADES EN SÒL URBÀ 

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

d’actuació o sector urbanitzable, el que determina que l’administració a qui pertoqui hagi de procedir a la seva 

expropiació.  

Seguidament es relacionen el tipus i situació de l’actuació aïllada, el seu sistema de gestió i el codi amb el que 

s’identifiquen en els plànols d’ordenació: 

 
TIPUS I SITUACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ CODI 

 
Alineacions: carrer de Pere Bonnin Expropiació AA-03 
Alineacions: carrer Andreu Pont Expropiació AA-04 
Alineacions: plaça Batle Comas Expropiació AA-06 
Alineacions: carrer de Berga Expropiació AA-08 
Alineacions: carrer Son Macià Vell Expropiació AA-10 
Obertura del carrer de Sant Miquel Expropiació AA-14 

 

L’Ajuntament de Manacor iniciarà dins el segon quadrienni l’adquisició dels sistemes locals o generals anteriorment 

relacionats per qualsevol mitjà admès en Dret, o a través de la institució jurídica de l’expropiació forçosa en el 

supòsit de manca d’acord entre el propietari del terreny i l’Ajuntament de Manacor. 
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• ACTUACIONS DIRECTES PER A L’EXECUCIÓ DELS SISTEMES GENERALS 

D’acord amb l’article 195 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. 

Seguidament es relacionen el tipus i situació de les actuacions directes, el seu sistema de gestió i el codi amb el que 

s’identifiquen en els plànols d’ordenació: 

 
TIPUS I SITUACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ CODI 

 
Camí Son Moix – carrer Tapareres Expropiació SG-SR [4003] 
Espai lliures: entrada de Sant Llorenç Expropiació EL-G-J [2011] 
Accés a la platja de Cala Domingos Gran Expropiació SG-SR [4006] 

 

L’Ajuntament de Manacor iniciarà dins el segon quadrienni l’adquisició dels sistemes locals o generals anteriorment 

relacionats per qualsevol mitjà admès en Dret, o a través de la institució jurídica de l’expropiació forçosa en el 

supòsit de manca d’acord entre el propietari del terreny i l’Ajuntament de Manacor.  
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3. PLÀNOLS DE PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 

En els plànols adjunts s’ha grafiat les diferents actuacions previstes pel Pla general del terme municipal de Manacor, 

identificant el quadrienni en el que estan programades. 
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CRÈDITS 
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CRÈDITS 

CRÈDITS 
COMPOSICIÓ DEL PLE EN L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA GENERAL 

 
GRUP MUNICIPAL MÉS-ESQUERRA: 

 Miquel Oliver Gomila 

 Joan Llodrà Gaya 

 Cristina Capó Santandreu 

 Sebastià Llodrà Oliver 

 Maria Francesca Mas Perelló 

GRUP MUNICIPAL EL PI: 

 Catalina Riera Mascaró 

 Isabel Febrer Gelabert 

 Juan Carlos Sagrera Massanet 

Miquel Perelló Roman 

Mateu Juan Ferrer 

GRUP MUNICIPAL PP: 

 Pedro Rosselló Cerdà 

 Maria Antònia Sansó Jaume 

 Antoni Sureda 

Maria Isabel Bauzá Quetglas 

GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE: 

 Joan Gabriel Parera 

Núria Hinojosa Abenza 

Sebastià Nadal Santandreu 

GRUP MUNICIPAL AIPC-SyS: 

 Joan Gomila Capó 

Antònia Llodrà Brunet 

Antonio García Castillo 

GRUP MUNICIPAL VOLEM MANACOR: 

 Carles J. Grimalt Garcia 

  

EQUIP REDACTOR DEL PLA GENERAL APROVAT INICIALMENT 

 

SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR 

Joan Pascual Femenías arquitecte director del Pla general 

Isabel Romero Aiguadé arquitecta directora del Pla general 

Joan Antoni Salom Fullana llicenciat en dret 

Corrado Dell’Avo enginyer de camins, canals i ports 

Maria José Rivas Antequera arqueòloga 

 

COL·LABORADORS 

 

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 Francesc Sastre Albertí, doctor en ciències econòmiques 

 José Maria Mayol Comas, arquitecte 

 Antoni Ramis Ramos, arquitecte 
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CRÈDITS 

ADAPTACIÓ DEL CATÀLEG DELS CENTRES D’INTERÈS CULTURAL DE MANACOR AL PTIM 

   GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL 

 Josep Antoni Aguiló Oliver, arquitecte 

 Miquel Àngel Escanelles Garau, geògraf 

 Magdalena Pons Esteva, llicenciada en dret 

Antoni Pons Esteva, historiador 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

   GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL 

 Maria Magdalena Pons Esteva, geògrafa 

 Antoni Pons Esteva, geògraf 

 Vicenç Guasp Vivó, geògraf 

MAPA ESTRATÈGIC DE RENOU DEL MUNICIPI DE MANACOR (ESTUDI ACÚSTIC) 

   AVALUA 

 Bartomeu Rosselló i Boeres 

 Antonio Martínez Calderat 

 Gabriel Martorell Mir 

   NC ACÚSTIC 

 Narcís Colomer Gomila 

 Carmen Gómez Jorge 

ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO Y DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES QUE AFECTAN A LOS 
NÚCLEOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MANACOR (ESTUDI D’INUNDABILITAT) 

GETINSA-PAYMA 

 Ruimán Zapata Sánchez, enginyer de camins, canals i ports 

 

 
  



PLA GENERAL DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 
 

CRÈDITS 

COMPOSICIÓ DEL PLE EN L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA GENERAL 

 
GRUP MUNICIPAL MÉS-ESQUERRA-APIB: 

 Miquel Oliver Gomila 

 Carme Gomila Domínguez 

 Cristina Capó Santandreu 

Joan Gaià Mascaró 

 Sebastià Llodrà Oliver 

 Mateu Marcé Riera 

GRUP MUNICIPAL PSIB-PSOE: 

 Núria Hinojosa Abenza 

Maria Antònia Truyols Martí 

Sebastià Nadal Santandreu 

Artur Aguiló Frau 

GRUP MUNICIPAL PP: 

Maria Antònia Sansó Jaume 

Maria Isabel Bauzá Quetglas 

Antonio Sureda Fons 

Maria Bauzá Mascaró 

GRUP MUNICIPAL EL PI: 

 Catalina Riera Mascaró 

Jaime Mut Riera 

 Isabel Febrer Gelabert 

GRUP MUNICIPAL AIPC-SyS: 

Joan Gomila Capó 

Antònia Llodrà Brunet 

Antonio García Castillo 

GRUP MUNICIPAL UNIDES PODEM: 

 Carles J. Grimalt García 

 

EQUIP REDACTOR DEL DOCUMENT PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA 

 

JORNET – LLOP - PASTOR, S.L.P, ARQUITECTES: 

Sebastià Jornet i Forner arquitecte director del Pla general 

Carles Llop i Torné doctor arquitecte 

Joan Enric Pastor arquitecte 

Gabriel Jubete i Andreu arquitecte coordinador del Pla general 

Josep Cullell i Maynou arquitecte 

Clara Grenzner Matheu arquitecta 

Maria Remei Ferrer Guasch arquitecta 

Rafaela Salas Ventayol arquitecta 

Alba Reig Llamas estudiant d’arquitectura 

 

SERVEIS TÈCNICS DE L’AJUNTAMENT DE MANACOR 

Catalina Rigo Rullan arquitecta directora del Pla general 

Joan Antoni Salom Fullana llicenciat en dret 

Joan Contestí Puigserver delineant 

Miquel Oliver Nogués delineant 

Corrado Dell’Avo enginyer de camins, canals i ports 

Magdalena Salas Burguera tècnica de Patrimoni 
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COL·LABORADORS 

 

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

 Francesc Sastre Albertí, doctor en ciències econòmiques 

 José Maria Mayol Comas, arquitecte 

 Antoni Ramis Ramos, arquitecte 

CATÀLEG D’ELEMENTS I ESPAIS PROTEGITS DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR 

   GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL 

 Josep Antoni Aguiló Oliver, arquitecte 

 Miquel Àngel Escanelles Garau, geògraf 

 Magdalena Pons Esteva, llicenciada en dret 

Antoni Pons Esteva, historiador 

Miquel Àngel Coll Ramis, geògraf 

Martín Llobera O'Brien, biòleg. 

ESTUDI AMBIENTAL ESTRATÈGIC 

   GABINET D’ANÀLISI AMBIENTAL I TERRITORIAL 

 Maria Magdalena Pons Esteva, geògrafa 

 Antoni Pons Esteva, geògraf 

 Vicenç Guasp Vivó, geògraf 

MAPA ESTRATÈGIC DE RENOU DEL MUNICIPI DE MANACOR (ESTUDI ACÚSTIC) 

   AVALUA 

 Bartomeu Rosselló i Boeres 

 Antonio Martínez Calderat 

 Gabriel Martorell Mir 

   NC ACÚSTIC 

 Narcís Colomer Gomila 

 Carmen Gómez Jorge 

ESTUDIO HIDROLÓGICO HIDRÁULICO Y DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES QUE AFECTAN A LOS 
NÚCLEOS URBANOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MANACOR (ESTUDI D’INUNDABILITAT) 

GETINSA-PAYMA 

 Ruimán Zapata Sánchez, enginyer de camins, canals i ports 
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