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Modificació Puntual de les normes subsidiàries
Reordenació de l‟àmbit de la UAC-1

1 ANTECEDENTS
L‟instrument d‟ordenació urbanística general actualment vigent al municipi de
Sencelles són les Normes Subsidiàries (NS), aprovades definitivament per la Comissió
Insular d‟Urbanisme de Mallorca en sessió celebrada els dies 25 de gener i 3 de febrer
de 1995.
L‟expedient de Revisió de les NS de Sencelles i adaptació al PTM es troba actualment
en tramitació. El 28 de novembre de 2013 es va fer l‟aprovació inicial de la
documentació i en data de 19 de novembre de 2014 es va fer una nova exposició
pública. Actualment, s‟està pendent de la tramitació ambiental, ja que la CMAIB va
emetre aquest 2018 un informe amb deficiències a esmenar per a poder prendre
l‟acord de conformitat corresponent. Entre les actuacions que es desprenen de la
Revisió, hi ha la reordenació de les zones de sòl urbà sense consolidar, entre les quals
s‟hi troba la UAC-1 que es passava a ordenar a través de les proposades UA-3 i UA-4.
La Llei 12/2017, d‟Urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre, en la
seva disposició transitòria onzena estableix que aquesta zona s‟ha de considerar com
a sòl urbà sense urbanització consolidada, donant a l‟Ajuntament el termini d‟un any
per a resoldre‟n la situació. Seguint amb la DT 11, es permet que aquests terrenys
mantinguin la seva condició com a sòl urbà sense urbanització consolidada, passin a
sòl urbanitzable o a sòl rústic.
La present modificació puntual de les NS de Sencelles planteja desclassificar una gran
part de la UAC-1, mantenint com a sòl urbà una parcel·la del carrer del Papa que ja
compta amb tots els serveis i, per tant, hauria de tenir la consideració de sòl urbà a
tots els efectes. Així mateix, es reubiquen els metres quadrats d‟espai lliure públic
qualificat dins la UAC-1, per tal de mantenir o millorar les ràtios.
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2 CONCEPTE
L‟alteració del contingut del planejament urbanístic només admet dues figures
jurídiques: la revisió o la modificació (articles 170 i 171 del Reglament general de la
Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’Illa de Mallorca, i
articles 58 i 59 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes
Balears).
Segons l‟article 59 de la Llei 12/2017, en endavant LUIB:
Article 59. Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. La modificació de les determinacions dels instruments de planejament urbanístic s’ha
de dur a terme d’acord amb les disposicions d’aquesta llei que en regeixen la formulació.
En el cas del pla general, s’entén per modificació la introducció de qualssevol tipus de
canvis en les seves determinacions que no comportin la seva revisió en els termes que
estableix l’article anterior.
2. Si la modificació d’un instrument de planejament urbanístic comporta un increment de
sostre edificable o un canvi d’ús del sòl, el valor de repercussió del qual fos superior al
derivat de l’ús atribuït pel planejament anterior i es justifica en la formulació d’una
memòria de viabilitat econòmica basada en un estudi de mercat en els termes establerts
en l’article 47.4 d’aquesta llei, procedirà a dur a terme les cessions de sòl per a dotacions
i per al percentatge públic de plusvàlues que s’estableix en els articles 29 i 30 d’aquesta
llei, aplicats a l’increment de l’aprofitament atribuït.
3. Les propostes de modificació d’un instrument de planejament urbanístic han de raonar
i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als interessos públics i
privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació ha de valorar
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer-ne una valoració negativa,
ha de denegar-la motivadament.
4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions adequades a la seva finalitat, contingut i abast específics, d’entre les
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas:
a) Han d’identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació.
b) Han d’establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que
substitueixen les precedents.
c) Han d’incorporar, en els casos sotmesos a avaluació ambiental estratègica, els
documents exigits en la legislació d’avaluació ambiental.
d) Han d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos
que la finalitat específica ho requereixi.
e) Han d’incorporar la memòria de viabilitat econòmica i l’informe de sostenibilitat,
en el cas de la seva formulació preceptiva, en els termes establerts en aquesta llei
i en la legislació estatal.
5. Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic que
suposin, indirectament o directa, un increment dels paràmetres d’edificabilitat o de
densitat vigents, o bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient
que es tramiti la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals
sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons
consti en el registre o l’instrument emprat a efectes de notificacions a les persones
interessades, d’acord amb la legislació en la matèria.
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El concepte de revisió està determinat a l‟article 170 del Reglament que entre d‟altres
aspectes estableix: “Són circumstàncies que justifiquen l‟adopció de l‟acord de revisió
d‟un pla general, sens perjudici de la tramitació d‟una modificació puntual quan
s‟escaigui, les alteracions substancials dels models d‟implantació urbana, de la
classificació de sòl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així
com les disfuncions derivades de l‟exhauriment de la capacitat del pla per necessitats
reals de sòl per a determinats usos i activitats econòmiques.”
D‟altra banda el Reglament de Planejament, en el seu article 171, defineix el que des
del punt de vista jurídic s‟entén per modificació del planejament general, com qualsevol
alteració mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals,
sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l‟anterior article
170.
Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. La tramitació de la modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un
instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació i l’aprovació, d’acord amb la LOUS i aquest Reglament.
2. En el cas del pla general municipal s’entén per modificació la seva alteració
mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions,
inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no
comportin la seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170.
3. Les propostes de modificació d’un instrument de planejament urbanístic han de
raonar i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació
ha de valorar la justificació de la proposta adequadament i, en el cas de fer-ne una
valoració negativa, l’ha de denegar.
4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions adequades a la seva finalitat, el contingut i l’abast específics, d’entre
les pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de:
a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació.
b) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que
substitueixen les precedents.
c) Incorporar, si escau d’acord amb la legislació aplicable, l’informe
corresponent per al procediment d’avaluació ambiental de l’instrument. També
s’ha d’incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos
que la finalitat específica ho requereixi.

El present document s‟ha de considerar com una modificació del planejament
urbanístic vigent perquè preveu canvis aïllats de qualificació i una modificació de
l‟àmbit de la unitat d‟actuació, reduint-lo. Es tracta, per tant, d‟un canvi o modificació
puntual que en cap cas suposa una alteració del model territorial present.
UNA MODIFICACIÓ NECESSÀRIA, CONVENIENT I OPORTUNA
La necessitat de la modificació ve donada pel fet que, des de l‟aprovació de les
vigents NS de 1995, no s´han dut a terme actuacions en l‟àmbit de la UAC-1 per tal de
dotar-lo dels serveis urbanístics bàsics als que es refereix l‟article 22 de la LUIB.
D‟aquesta manera, i en base a allò que s‟estableix en la disposició transitòria onzena
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de la LUIB, l‟àmbit s‟ha de considerar com a sòl urbà sense urbanització consolidada i
l‟Ajuntament té un termini d‟un any per a modificar-ne la seva condició, ja sigui per a
que els terrenys passin a sòl urbanitzable o bé a sòl rústic.
La conveniència de la modificació es justifica per la mateixa necessitat de donar
compliment a la LUIB i resoldre la situació d‟aquells àmbits que es considerin com a
sòl urbà sense urbanització consolidada.
I l‟oportunitat s‟explica perquè la modificació puntual del planejament és l‟eina
adequada per poder fer els canvis necessaris en la classificació i ordenació de la UAC1. La situació actual s‟ha d‟entendre com una oportunitat de desclassificar gran part
dels terrenys de l‟àmbit i reordenar alguns espais com la parcel·la del carrer del Papa,
que sí que compta amb els serveis necessaris, així com l‟espai lliure públic previst en
l‟ordenació vigent, que s‟ha de reubicar per tal de conservar la ràtio d‟ELP.

3 EQUIP REDACTOR
El present document ha estat elaborat pels següents membres del Gabinet d’Anàlisi
Ambiental i Territorial:
Margalida Mestre Morey, geògrafa
Aina Soler Crespí, arquitecta
Aleix Calsamiglia Reguant, geògraf
Alejandro Pilares García, geògraf
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4 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ
L‟objectiu d‟aquesta modificació és l‟eliminació de la UAC-1 que contemplen les
vigents normes subsidiàries de Sencelles, desclassificant gran part del seu àmbit i
reordenant-lo, tot preveient-se les següents modificacions:
1) La desclassificació de 41.278 m2 de sòl urbà de la UAC-1 vigent. El 88,9% de
l‟àmbit passa a ser sòl rústic general.
La Llei 12/2017, d‟Urbanisme de les Illes Balears, aprovada el 29 de desembre, en la
seva disposició transitòria onzena estableix que aquest àmbit s‟ha de considerar com a
sòl urbà sense urbanització consolidada, donant a l‟Ajuntament el termini d‟un any per
a resoldre‟n la situació:
Disposición transitoria decimoprimera. Régimen de suelo urbano clasificado en el
planeamiento general que no dispone de los servicios urbanísticos básicos.
1. Los terrenos que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren clasificados
formalmente como suelo urbano en los instrumentos de planeamiento urbanístico
general y que no dispongan de los servicios urbanísticos básicos a los que se refiere el
artículo 22 de esta ley, pasan a tener la condición de suelo urbano sin urbanización
consolidada.
2. Las personas propietarias de este suelo acabarán, completarán o ejecutarán a su cargo
la urbanización necesaria, y cederán los terrenos destinados a viales, en su caso, para
que los terrenos alcancen la condición de solar y los edificarán en los plazos que
resulten de aplicación del artículo 29 de esta ley. Si para esto son necesarias
actuaciones de transformación urbanística distintas de la simple compleción de la
urbanización en los términos que se definen en el apartado 2 del artículo 29 mencionado,
se aplicará lo previsto en el apartado 3 con las siguientes especificaciones:
a. Los deberes previstos en les letras b), c), g), h) e i) se llevarán a cabo de acuerdo
con las determinaciones del planeamiento en vigor.
b. Los deberes previstos en la letra d) serán de aplicación cuando el porcentaje del
deber de cesión de suelo lucrativo libre de cargas de urbanización no lo establezca
el planeamiento urbanístico en vigor. En el caso de aplicación de esta letra d), dado
que en ella se permite un ajuste de este porcentaje, se supedita a los resultados del
informe de sostenibilidad económica y de la memoria de viabilidad económica
formulados de acuerdo con lo que se establece en los artículos 47.2 y 47.3 de la
presente ley y en la legislación estatal.
c. Independientemente de lo que prevé la letra b) anterior, si la gestión y ejecución de
la actuación de transformación urbanística lo hace necesario, el ayuntamiento debe
delimitar una unidad de actuación de acuerdo con el artículo 73 de esta ley.
3. No obstante lo que prevén los apartados anteriores, el ayuntamiento correspondiente
conserva la potestad de alteración del planeamiento, sea para conferir una nueva
ordenación de los terrenos manteniendo la condición de suelo urbano sin urbanización
consolidada, sea para conferirles una nueva clasificación como suelo urbanizable o
como suelo rústico.
4. Se establece el plazo de un año, desde la aprobación de esta ley, para que los
municipios afectados por esta disposición modifiquen su planeamiento general para
adaptarse a ella.
5. Las desclasificaciones de suelos urbanos conforme a lo previsto en la presente
disposición no darán lugar a indemnización, de acuerdo con lo previsto por la legislación
estatal.
9
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En el seu punt 3, la DT 11, estableix que el planejament d‟aquests terrenys pot ser
alterat per part dels ajuntaments, ja sigui per a modificar-ne l‟ordenació o bé la seva
condició de sòl urbà per a classificar-los com a sòl urbanitzable o rústic.
La present modificació, per tant, pretén donar compliment a la LUIB i desclassificar
aquelles àrees de la UAC-1 vigent que no compten amb els serveis urbanístics bàsics,
que sumen un total de 41.278 m2 i representen un 88,9% de la superfície total.
La desclassificació de gran part d‟aquesta unitat d‟actuació comporta canvis en la
capacitat de població potencial del nucli de Sencelles, que recullen fins al moment les
normes subsidiàries de l‟any 1995:

La requalificació de gran part de la UAC-1 a sòl rústic comporta que la qualificació
d‟Intensiva Baixa que únicament es trobava dins la UAC-1 quedi sense sòl atribuït.
Tenint en compte aquests canvis, i la qualificació com a Casc Urbà d‟una parcel·la de
860 m2, la capacitat de població potencial del nucli de Sencelles és la següent:
Població
Casc antic
Extensiva Baixa
Total lucratiu

1.997
42
2.039

Superfície neta (m2)
253.774
8.284
271.829

D‟aquesta manera, amb aquesta actuació la capacitat de població potencial del nucli
de Sencelles passa de 2.289 a 2.039 habitants. Així mateix, a les normes vigents la
capacitat de població total del terme municipal era de 2.967 (tenint en compte
Sencelles (2.289 hab.), Biniali (552 hab.) i Ruberts (126 hab.). Mitjançant la present
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modificació puntual, la capacitat de població potencial del municipi passa a ser de
2.717 habitants.
2) Creació d’una actuació aïllada AA-01 dins la qual es proposen dues
qualificacions:
La qualificació d’un Espai Lliure Públic (ELP) de 3.764 m2
El Reglament de la LOUS disposa en el seu article 69.3:
Article 69 Determinacions estructurals del pla general sobre estructura general i
orgànica.
1. Són determinacions estructurals del pla general les que afecten la definició de l’estructura
general i orgànica del territori integrada pels sistemes generals viaris, les xarxes de
transport i de comunicacions; pels sistemes generals d’espais lliures i pels sistemes
generals d’equipaments i infraestructures en proporció adequada a la població revista en
el planejament, tot indicant les zones de protecció corresponents.
[...]
3. Els sistemes generals d’espais lliures públics, es constitueixen pels parcs i els jardins
públics en una proporció adequada a les necessitats socials actuals i previsibles i que no
pot ser inferior a 5 m² per habitant amb referència a la població prevista en el
planejament.

Amb l‟objectiu de no disminuir les ràtios actuals i d‟ajustar les actuacions als límits del
parcel·lari, es proposa un nou ELP que permeti mantenir els 3.156 m2 d‟espai lliure
públic preexistents al carrer Donants de Sang, i que incorpori també els 500 m2 de
superfície prevists dins l‟àmbit de l‟UAC-1. Partint de la desclassificació de gran part de
la UAC-1, dins l‟AA-01 es preveu la delimitació d‟un nou àmbit, d‟un total de 3.764 m2,
que s‟estén fins a alinear-se amb la parcel·la dins la qual s‟ubica el CEIP Can Bril.
Article 175. Modificació dels sistemes urbanístics d’espais lliures o zones verdes
1. La modificació de figures del planejament urbanístic que tengui per objecte alterar la
zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures o de les zones verdes considerats pel
planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals ha de garantir el
manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte de la modificació,
amb referència al nucli d’assentament afectat.
2. L’expedient de modificació de les figures de planejament a què fa referència l’apartat 1
anterior, s’ha de sotmetre a dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears. En
aquest supòsit, la resolució definitiva de l’expedient només pot ser aprovatòria si el
dictamen del Consell Consultiu és favorable. La manca de resolució expressa dins
termini en el cas de les modificacions regulades en l’apartat 1 anterior s’entén amb
caràcter denegatori.
3. La tramitació regulada per l’apartat 2 anterior no s’aplica a les modificacions esmentades
que siguin incloses en el procediment de revisió d’un pla general, ni tampoc als ajusts en
la delimitació dels espais esmentats prevists a qualsevol instrument de planejament que
no n’alterin la funcionalitat, ni la superfície, ni la localització en el territori.
4. Les propostes de modificació regulades en els apartats 1 i 3 anteriors han de justificar en
la memòria pertinent, i mitjançant la documentació gràfica que sigui necessària, que es
compleix el que estableix aquest article.
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Aquesta actuació comporta canviar la qualificació d‟un àmbit reduït que a les normes
vigents apareix com a vial (col·lindant al carrer Donants de Sang), el qual no està
executat, i mitjançant la present modificació puntual passa a qualificar-se com ELP.
La qualificació d’un vial de 751 m2
El Reglament de la LOUS disposa en el seu article 69.2:
Article 69. Determinacions estructurals del pla general sobre estructura general i
orgànica.
1. Són determinacions estructurals del pla general les que afecten la definició de l’estructura
general i orgànica del territori integrada pels sistemes generals viaris, les xarxes de
transport i de comunicacions; pels sistemes generals d’espais lliures i pels sistemes
generals d’equipaments i infraestructures en proporció adequada a la població revista en
el planejament, tot indicant les zones de protecció corresponents.
[...]
2. La definició dels sistemes generals pel pla general ha d’assegurar la racionalitat i la
coherència del desenvolupament urbanístic municipal, i la qualitat i la funcionalitat dels
principals espais d’ús col·lectiu. En tot cas, el pla general ha de preveure part de la
reserva de sòl dels sistemes generals per a equipaments docents o sanitaris, amb la
superfície necessària perquè quedin correctament ateses les necessitats de la població.

La present qualificació te per objectiu incloure en el planejament vigent un vial d‟accés
de l‟equipament docent i esportiu. Aquest va ser executat conforme el que estableix la
normativa municipal vigent:
Article 39. Xarxa viària
A efectes de les presents Normes Subsidiàries, la xarxa està constituïda per les vies
destinades a l’ús públic, condicionades per a la circulació de vehicles o vianants. D’acord
amb els plànols d’ordenació s’estableixen els següents tipus de xarxa viària:
1. XARXA VIÀRIA SECUNDARIA (RVS), existent composada per les carreteres locals.
2. XARXA VIÀRIA TERCIÀRIA, existent i en projecte, integrada per les vies urbanes
pròpiament dites.
[…]
Article 41. Xarxa viària urbana
Son vies urbanes o carrers les que, estant situades en el sòl urbà, no formen part d’una
xarxa primària o secundària, ni tenen caràcter de travessia.
Les vies urbanes es classifiquen en:
Vies de distribució: Destinades a servir d’accés immediat a les distintes parcel·les o solars
que integren un sector urbà i a la intercomunicació dins del mateix sector o unitat
urbanística.
Vies especials: Les no compreses entre les anteriorment definides, tals com les
paisatgístiques, d’estacionament o de finalitats anàlogues, passatge per vianants i altres.

Article 42. Amples de vies en sòl urbà
L’amplada mínima dels carrils de circulació serà de tres metres o dos metres i mig, segons
els casos, en vies de distribució.
Els casos especials en que sigui obligada la direcció única, i les condicions topogràfiques
del terreny siguin molt adverses s’autoritza l’ample de quatre metres entre aceres.
12
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Tant en les vies en fons de sac com en els ramals que per raons de planejament o
programa d’actuació quedin momentàniament tallats i sense sortida, es disposarà d’una
placeta o d’eixamplament de la via que permeti la maniobra de gir d’un vehicle en la longitud
mínima de cinc metres.
L’ample mínim de les aceres, un metre.

Degut a la construcció d‟un nou edifici escolar inicialment l‟Ajuntament signà un
conveni de servitud de pas amb els propietaris de les parcel·les amb referència
cadastral 128613DD9818N0001GZ i 1286212DD9818N0001YZ, on s‟indica que la part
utilitzada tindrà una amplària de 15 metres (veure Annex I).
Tenint en compte aquesta amplada, al ser un vial en fons de sac, el carrer compta amb
una amplada suficient que permet la maniobra de gir (veure Article 42 de la normativa
de les NS vigents).
3) La qualificació com a “casc urbà” d’una parcel·la de 860 m2
En data 31 d‟octubre de 2008, la Sra. Victòria Reynés Amengual i el Sr. Gabriel
Reynés Simó varen signar un conveni (Annex II) amb l‟Ajuntament de Sencelles pel
qual cedien la finca inscrita en el Registre de la Propietat d‟Inca al tom 944, llibre 69 de
Sencelles, foli 84, finca 3200, per tal que s‟hi construís el Centre d‟Educació infantil. A
canvi, el Consistori es va comprometre expressament a modificar el planejament
municipal per tal de suprimir la part del vial que passa pel costat del denominat Molí
d‟en Ferrerol i que surt al carrer Papa número 92 i, consegüentment, requalificar la
parcel·la amb referència cadastral 1485018DD9818N0001IZ com a casc urbà.
La present modificació, per tant, permetria donar compliment al compromís del
Consistori (veure Annex II).
Pel que fa a la qualificació de casc urbà, les NS de Sencelles estableixen:
Article 138. Casc Antic (CA)
1. DEFINICIÓ: Correspon al nucli originari de Sencelles, Biniali i Ruberts, pretenent la
conservació de la tipologia edificatòria existent així com l’estructura urbana actual, intentant
mantenir les condicions ambientals i estètiques i impedint que es pugui augmentar o
prosseguir amb un cert grau de deteriorament de les façanes i materials que les conformen.
2. TIPUS D’ORDENACIÓ: Segons alineació de vial, contínua entre mitgeres.
3

2

3. EDIFICABILITAT: L’índex d’edificabilitat net per parcel·la s’estableix en 3,6 m /m o 1,2
2
2
m /m .
4. DENSITAT: Equivalent a 300 hab/Ha.
5. CONDICIONS D’EDIFICACIÓ: La característica fonamental d’aquesta zona és la de
conservar, mantenir i protegir tat les característiques i estructura urbana. Les construccions
existents que superin les condicions d’edificació i aprofitament establerta per a la zona
podran ser objecte de rehabilitació, reforma o restauració, amb el fi de millorar les seves
condicions higiènico-sanitàries, o ser consolidades, sent obligatòria la conservació de les
característiques tipològiques en façanes i d’elements constructius fonamentals i espais
interiors d’especial interès, per la qual cosa els materials a emprar en l’execució de les
façanes deuen ser de tipus tradicional, fusta i colors càlids.
6. ALINEACIÓ DE LES EDIFICACIONS: S’hauran d’ajustar a l’alineació del vial.
7. OCUPACIÓ: No s’estableix profunditat edificable. L’ocupació màxima de l’edificació
queda regulada en un 60% de superfície del solar, i per solars en cantonada i solars la
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2

superfície dels quals no arribi a la mínima de 200 m la ocupació podrà ser de fins a un 80%
de la superfície del solar.
La ocupació de la planta soterrani o semisoterrani podrà ser de fins un 100%.
8. ALTURA I NÚMERO DE PLANTES: El número màxim de plantes serà el de PB+1 pis.
Altura reguladora: 8,00 m.
a) Planta baixa: Si s’utilitza com a habitatge podrà tenir l’altura mínima de 2,40 m interiors.
En el supòsit de voladissos o d’ús distint al d’habitatge l’altura de la planta baixa estarà
compresa entre 3,50 m.
b) Planta pis: L’altura mínima interior de la planta pis podrà ser de 2,40 m útils.
Es prendrà com altura reguladora la mitjana de la que posseeixen les edificacions existents
en el tram de carrer corresponent. En cas que les dues edificacions confrontants tinguin la
mateixa altura, es prendrà aquesta com la reguladora.
2

10. PARCEL·LA MÍNIMA: a efectes de parcel·lació: 200 m .
2

A efectes d’edificació s’admeten parcel·les menors de 200 m de superfície existents abans
de l’entrada en vigor de les presents Normes Subsidiàries.
11. COSSOS I ELEMENTS VOLATS:
a) No s’admeten en carrers menors de 6,00 m d’amplada.
b) En carrers de més de 6,00 m. i menors de 10,00 m. d’amplada es permetran balcons o
miradors de 0,45 m. de vol màxim.
c) En carrers d’amplada superior a 10,00 m. es permetran balcons o miradors de fins a 0.80
m., empre i quan sigui inferior en 0,20 m a l’amplada de la vorera.
12. CONDICIONS D’ÚS:
Usos permesos:
a) Habitatge en totes les seves categories.
b) Planta Baixa: habitatge en totes les seves categories, comercial, sanitari, recreatiu,
religiós, cultural, oficines, esportiu.
c) Industrial en la categoria A, situacions 1 i 2.
d) Soterrani: Magatzem o aparcament privat o públic.
13. ALTRES CONDICIONANTS:
En les obres de nova planta és obligatori el compliment dels paràmetres previstos en es
apartats 2-7 i 8.

En base als paràmetres establers en l‟article 138 de les NS, la qualificació de la
parcel·la 18 del polígon 14850 permetria edificar un màxim de 1.032 m2 de sostre
construït en dues plantes. El nombre possible d‟habitatges seria de 8.
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Ordenació vigent

Ordenació proposada
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5 MODIFICACIÓ SEGONS LES DETERMINACIONS DEL
REGLAMENT GENERAL DE MALLORCA DE LA LLEI 2/2014
En aquest apartat es tracten els requeriments que fa el Reglament de la LOUS.
A l‟article 171 del reglament s‟inclouen les determinacions relacionades amb les
modificacions dels instruments de planejament urbanístic.
“Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic
1. La tramitació de la modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un
instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que en
regeixen la formació i l’aprovació, d’acord amb la LOUS i aquest Reglament.
2. En el cas del pla general municipal s’entén per modificació la seva alteració mitjançant
la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els
canvis en la classificació del sòl i els sistemes generals, sempre que no comportin la
seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170.
3. Les propostes de modificació d’un instrument de planejament urbanístic han de raonar
i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als interessos públics i
privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació ha de valorar la
justificació de la proposta adequadament i, en el cas de fer-ne una valoració negativa,
l’ha de denegar.
4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les
determinacions adequades a la seva finalitat, el contingut i l’abast específics, d’entre les
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de:
a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i les
normes urbanístiques objecte de modificació.
b) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació corresponents,
les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que substitueixen les
precedents.
c) Incorporar, si escau d’acord amb la legislació aplicable, l’informe corresponent per al
procediment d’avaluació ambiental de l’instrument. També s’ha d’incorporar un estudi
d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que la finalitat específica ho
requereixi.”

La present modificació inclou els continguts mínims previstos a l‟article 171.4.
S‟inclouen, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions objecte de
modificació. S‟estableixen mitjançant normes les determinacions que s‟introdueixen
amb la modificació i que substitueixen les precedents (veure punt 7). S‟incorpora
també la modificació dels plànols d‟ordenació (Annex IV).
Atesa la naturalesa de la modificació, que proposa principalment la desclassificació de
la major part de l‟àmbit de la UAC-1 i una reordenació mínima de dues àrees de sòl
urbà consolidat, se‟n proposa la no subjecció a avaluació ambiental estratègica (veure
apartat 5). La modificació tampoc genera una alteració significativa de la mobilitat
(veure apartat 9).
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6 COMPLIMENT DE LA LLEI 12/2016
AMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS

D’AVALUACIÓ

En el punt 5 de l‟article 9 de la Llei 12/2016 de 17 d‟agost, d‟avaluació ambiental de les
Illes Balears es determina que “5. Quan l’òrgan substantiu valori que un pla o
programa, sigui en la seva primera formulació o sigui en la seva revisió, o la
modificació d’un pla o programa vigent, no està inclòs en cap dels supòsits dels
apartats anteriors d’aquest article, i, per tant, no està subjecte a avaluació ambiental
estratègica, ho justificarà mitjançant un informe tècnic que quedarà a l’expedient.”
Es considera que l‟actual modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient
ja que:
- No es produeix cap canvi de qualificació, ni de regulació dels paràmetres
edificatoris o d‟usos respecte al planejament vigent que suposi un increment de
capacitat de població ni de l‟edificabilitat. Tot al contrari, suposa un important
decrement de les expectatives de desenvolupament urbà.
- La desclassificació de la major part del sòl urbà no consolidat de l‟àmbit de la
UAC-1 suposa, en qualsevol cas, la consolidació dels valors ambientals i
paisatgístics d‟aquest espai, que passa a ser sòl rústic.
- Les àrees que no es desclassifiquen formen part del teixit urbà consolidat i no
ofereixen valors significatius des d‟un punt de vista ambiental. La intervenció
prevista a partir de l‟actuació aïllada AA-01 suposarà únicament una ordenació
més racional de l‟espai lliure públic i una millora de la seva qualitat paisatgística.
Així doncs, atesa la naturalesa de la present modificació puntual, se‟n proposa la no
subjecció a avaluació ambiental estratègica.
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7 CRITERIS I ALTERNATIVES DE LA MODIFICACIÓ
Com s‟ha assenyalat, la present modificació neix de la necessitat resoldre la situació
de la UAC-1 de Sencelles tal i com preveu la DT 11 de la LUIB. Des de l‟aprovació de
les NS de 1995, aquest àmbit manté la seva condició de sòl urbà sense urbanització
consolidada, ja que no compta amb els serveis mínims necessaris.
La necessitat de modificar el planejament vigent de la UAC-1 exigeix el compliment
dels següents criteris:
1) Compliment de la legislació sobrevinguda: El punt 3 de la DT 11 estableix que
cal alterar el planejament d‟aquests, ja sigui per a modificar-ne l‟ordenació o bé la
seva condició de sòl urbà per a classificar-los com a sòl urbanitzable o rústic.
2) Espais Lliures Públics: Qualsevol modificació proposada ha de mantenir o
millorar les ràtios d‟ELP previstos en l‟article 79 del Reglament de la LOUS.
3) Compliment dels Convenis signats: L‟Ajuntament de Sencelles ha de complir
amb el conveni amb la Sra. Victòria Reynés Amengual i el Sr. Gabriel Reynés Simó,
signat en data 31 d‟octubre de 2008, a partir del qual es va comprometre
expressament a modificar el planejament municipal per tal de suprimir la part del
vial que passa pel costat del denominat Molí d‟en Ferrerol i que surt al carrer Papa i,
consegüentment, requalificar la parcel·la 18 del polígon 14850 com a casc urbà.
4) Viabilitat econòmica: Si, a dia d‟avui, els terrenys inclosos en la UAC-1 vigent
no compten amb els serveis necessaris per a la seva urbanització és per què
l‟actual ordenació no és prou viable econòmicament com per atraure la inversió i
motivar-ne l‟execució. Qualsevol canvi proposat ha de ser econòmicament viable.
5) Qualitat ambiental i paisatgística: Des d‟un punt de vista ambiental, la
modificació ha de suposar una millora de les perspectives de qualitat de l‟entorn,
conservant-ne els valors ecològics i paisatgístics, així com minimitzant el consum
d‟aigua i energia, la generació de residus i la mobilitat.

Com que no té sentit contemplar alternatives d‟ubicació i no s‟han proposat altres
propostes d‟ordenació, només es plantegen dues alternatives:
Alternativa 0: Manteniment de la situació actual.
Alternativa 1: Modificació Puntual proposada
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En base als criteris abans establerts, les dues alternatives ofereixen les següents
avantatges i inconvenients:
Alternativa 0

Alternativa proposada

Avantatges
 No seria necessària la MP del
planejament vigent.
 La UAC-1 vigent ja compleix amb les
ratios d‟ELP previstos en l‟article 79 del
Reglament de la LOUS.
 Mantenir la situació actual no suposaria
cap cost econòmic per l‟Ajuntament.
 El manteniment del planejament vigent
suposaria, amb tota probabilitat, el
manteniment de les condicions actuals
de l‟entorn a causa de les dificultats
d‟executar-ne les accions previstes.

Avantatges:
 Es resoldria la situació de la UAC-1 tal i
com preveu la DT 11 de la LUIB.
 S‟incrementaria lleugerament el rati d‟ELP,
superant els mínims previstos en l‟article 79
del Reglament de la LOUS.
 Es donaria compliment al conveni signat
amb els veïns en relació a la parcel·la 18
del polígon 14850.
 Per l‟Ajuntament, la modificació proposada
tindria un cost econòmic inferior al que
suposaria el desenvolupament del
planejament vigent, principalment per
l‟incompliment del conveni.
 La desclassificació d‟un 88,9% dels terrenys
Inconvenients:
de la UAC-1 contribueix a preservar els
 S‟incompliria el conveni signat amb els
valors ambientals i paisatgístics de l‟àmbit i
veïns en relació a la parcel·la 18 del
evita l‟increment dels costos energètics i
polígon 14850.
d‟aigua associats a un desenvolupament
 El projecte d‟urbanització seguiria sent
urbà que ja no es produirà. També
econòmicament inviable pels propietaris
disminueixen les expectatives de generació
dels terrenys.
de residus, així com de mobilitat.
 El manteniment de l‟ordenació prevista
deixaria les portes obertes a una
Inconvenients:
important urbanització de l‟àmbit, que
suposaria forts impactes des del punt de  Disminuiria l‟expectativa econòmica d‟un
eventual desenvolupament urbanístic que
vista mediambiental i paisatgístic.
es podria haver dut a terme amb el
planejament vigent.
 Disminuiria la capacitat de població i l‟oferta
d‟habitatge del municipi.
 Disminuiria la previsió de sòl urbà destinat a
Equipaments públics.

En vista de tot l’exposat, es considera que l’alternativa proposada es mostra
més idònia que l’alternativa zero.
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8 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
L’ORDENACIÓ VIGENT
Les NS de Sencelles compten amb la següent fitxa, corresponent a la UAC-1:

L’ORDENACIÓ PROPOSADA
Arran de la modificació proposada s‟han d‟introduir els següents canvis a la
documentació de les NS.
o

Canvis a la normativa:
- S‟elimina la fitxa de la UAC-1
- S‟afegeix una fitxa corresponent a la AA-01

o

Canvis a la cartografia:
- Mapa DC-1 (sòl urbà de Sencelles)
- Mapa AN-4 (sòl rústic)
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ACTUACIÓ URBANÍSTICA: ACTUACIÓ AÏLLADA - 01
Codi actuació

AA-01

Plànol

DC-1

Desenvolupament

Projecte d‟urbanització

Sistema d’Actuació

Expropiació

Ús característic

Espai Lliure Públic i
Xarxa viària

Ordenances aplicades

Espais Lliures
i zones verdes
i xarxa viària

Superfície

4.515 m

2

Situació
És una actuació situada al sud-oest del nucli urbà de Sencelles, al sud del C/ dels Donants de
Sang. Ocupa íntegrament les parcel·les 12 i 13 del polígon 12862 de Sencelles i parcialment la
parcel·la 26 del mateix polígon.

Objectius i criteris d’ordenació
Els objectius de l‟Actuació Aïllada - 01 són dos:
El primer és la creació d‟un nou Espai Lliure Públic que permeti mantenir les ràtios del
planejament vigent i crear un nou espai que s‟adapti al parcel·lari existent. Aquests requisits
han donat lloc a un espai més ampli i adaptat a les característiques actuals de l‟àmbit.
El segon objectiu és el d‟introduir dins el planejament vigent el vial que dona accés a
l‟equipament docent (CEIP Can Bril) i esportiu, el qual ja va ser executat amb anterioritat
conforme el que estableix la normativa.
Durant la fase d‟obres d‟urbanització de l‟Espai Lliure Públic es triarà la maquinària i equips
adequats que disposin de sistemes silenciadors i amb nivells baixos de renou i emissions de
gasos.

USOS LUCRATIUS
SUBTOTAL

USOS NO LUCRATIUS
Espai Lliure Públic

Superfície
màxima m2

%

Sostre construït m2

%

-

-

-

-

0
Superfície
mínima m2

0
%

Sostre construït m2

%

-

-

3.764

83,37

751

16,63

0

SUBTOTAL

4.515

100

0

TOTAL ÀMBIT

4.515

100

0

Vial
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9 ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER, MEMÒRIA DE VIABILITAT
ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
D‟acord amb el RDL 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei
del sòl i Rehabilitació Urbana, al seu article 22.3 estableix que:
Article 22. Avaluació i seguiment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, i
garantia de la viabilitat tècnica i econòmica de les actuacions sobre el medi urbà.
(…)
4. La documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions de transformació
urbanística hauran d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica,
en el que es ponderi, en particular, l’impacte de l’actuació a les Hisendes
Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures
necessàries o la posada en marxa i prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.

Conseqüentment, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d‟urbanisme de les Illes Balears
(LUIB) , a l‟article 47 desenvolupa el contingut dels estudis econòmics del planejament:
Article 47. Contingut dels estudis econòmics del planejament.
1. L’Estudi econòmic i financer del pla general contindrà l’estimació del cost econòmic
de les actuacions de transformació urbanística previstes a l’estudi, la identificació
dels subjectes públics o privats responsables de la seva execució i l’anàlisi de les
previsions de finançament públic d’aquelles que es correspondran a l’administració,
així com l’establiment dels terminis en que es preveu el seu desenvolupament.
2. L’Informe de sostenibilitat econòmica, en funció de les determinacions establertes
en el pla general i en els instruments de planejament de desenvolupament
actualitzats en el moment de la seva execució, es aplicable a les actuacions a que
es refereix l’article 23.2 de la present llei, excepte en les dotacions quan no comporti
cessions de sòl públic que requereixin el seu manteniment per l’administració
actuant. L’informe ponderarà l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques
afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o
la posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants en els termes
establerts a la legislació estatal.
Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, es
quantificaran els costos de manteniment per la posada en marxa i la prestació dels
serveis públics necessàries per atendre el creixement urbà que preveu el pla
general, i s’estimarà l’importa dels ingressos municipals derivats dels principals
tributs locals, en funció de l’edificació i la població potencial previstes, avaluats en
funció dels escenaris socioeconòmics previsibles fins que estiguin acabades les
edificacions que la actuació comporti.

Cal tenir en compte, també, el contingut de l‟article 88 del Reglament general de la Llei
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (LOUS), degut a
que, com exposa la disposició final segona de la Llei 12/2017, fins que no sigui
substituït pel desplegament reglamentari a que es refereix la disposició final primera de
desenvolupament reglamentari de la LUIB, el Reglament de la LOUS seguirà vigent.
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Article 88. Contingut de l’informe de sostenibilitat econòmica del pla general.
1. L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l’estimació
del cost econòmic de totes els actuacions previstes, la determinació del caràcter
públic o privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, tant si són a
càrrec de fons públics com privats. Aquest informe s’ha d’adequar i ha d’assenyalar
les oportunes referències a l’ordre de prioritats o previsions temporals d’aquestes al
qual es refereixen els articles 36.1.d) i 41.c) de la LOUS i l’article 70 d’aquest
reglament.
2. En particular i pel que fa a les actuacions a què es refereixen les lletres a) i b) de
l’article 29.2 de la LOUS quan les ordeni directament el pla general, l’informe de
sostenibilitat econòmica ponderarà l’impacte de l’actuació en les hisendes públiques
afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o
per la posada en funcionament i la prestació dels serveis resultants, així com la
suficiència i adequació del sòl destinat a usos productius.
3. Específicament i en relació amb l’impacte econòmic per a la hisenda local, s’han de
quantificar els costs de manteniment per a la posada en marxa i la prestació dels
serveis públics necessaris per atendre el creixement urbà que preveu el pla general,
i s’ha d’estimar l’import dels ingresos municipals derivats dels principals tributs
locals, en funció de l’edificació i la població potencial previstes, avaluats d’acord
amb els escenaris socioeconòmics previsibles fins que no estiguin acabades les
edificacions que l’actuació comporta.
4. Quan es delimitin àmbits subjectes a actuacions edificatòries i de regeneració i
renovació urbanes, d’acord al previst en la Llei 8/2013, de 26 de juny, de
rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, l’informe de sostenibilitat econòmica
haurà d’incorporar l’establert en l’article 11 de la llei estatal esmentada.

El present document conté, doncs, l‟estudi econòmic i financer i l‟informe de
sostenibilitat econòmica en relació a la Modificació Puntual de les NS de Sencelles per
a la reordenació de l‟àmbit de la UAC-1.
Objecte
L‟objectiu d‟aquesta modificació puntual és la desclassificació i reordenació de l‟àmbit
de la UAC-1. La present modificació puntual proposa les següents actuacions:
1. La desclassificació de 41.278 m2 de sòl urbà de la UAC-1 vigent.
2. La creació d‟una actuació aïllada (AA-01) dins la qual es proposen dues
qualificacions: un Espai Lliure Públic (ELP) i un vial
3. La qualificació com a Casc Urbà d‟una parcel·la de 860m2
Tot seguit es procedeix a estimar el cost de les actuacions previstes, determinar-ne el
caràcter públic o privat de les inversions necessàries, les previsions de finançament
públic, així com l‟anàlisi de viabilitat econòmic i l‟informe de sostenibilitat econòmica.
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9.1

ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER

Titularitat dels terrenys
Els terrenys afectats per la modificació puntual són de titularitat privada, excepte una
petita parcel·la de 230 m2 que és de titularitat de l‟Ajuntament de Sencelles, però
aquesta només és veu afectada per la desclassificació, la qual no comporta cap
despesa econòmica tal com es justifica en el següent apartat.
De les tres actuacions que contempla la present modificació, en una d‟elles, en la
qualificació d‟un espai lliure públic (ELP), es preveu l‟expropiació de dues parcel·les en
la seva totalitat i una que s‟expropiarà parcialment.

Avaluació econòmica de l’adquisició del sòl
1. Desclassificació de 41.278 m2 de sòl urbà de la UAC-1 vigent
D‟acord amb la Disposició transitòria onzena, de la Llei 12/2017, de 29 de
desembre, d’urbanisme de les Illes Balears, el seu punt 5, les
desclassificacions de sòls urbans conforme a lo previst en la present disposició
no donaran lloc a indemnització, d‟acord amb allò previst a la legislació estatal.
2. Creació d’una actuació aïllada AA-01 dins la qual es proposen dues
qualificacions: Qualificació d’un Espai Lliure públic i un vial.
3. La qualificació com a Casc Urbà d’una parcel·la de 862 m2.
Aquesta qualificació ve condicionada pel Conveni adjunt a l‟Annex II. El seu
compliment no implica cap cost per part de l‟Ajuntament.
Tot seguit es durà a terme l‟avaluació econòmica de l‟adquisició del sòl per a l‟actuació
aïllada AA-01.

Qualificació d’un Espai Lliure Públic (ELP)
La qualificació de l‟ELP es fa sobre uns terrenys que inicialment la UAC-1
qualificava com a ELP i Vial, ara bé, després de la seva eliminació, la qualificació
d‟aquests terrenys es durà a terme mitjançant una actuació no sistemàtica, que
comportarà l‟expropiació dels terrenys afectats.
En relació al procés d‟expropiació, tot seguit es procedeix a la valoració del sòl. Per
a la seva valoració, tenint en compte les parcel·les afectades i la seva ubicació,
aquestes seran valorades en situació de sòl urbanitzat.
D‟acord a l‟Estudi Econòmic i Financer (EEiF), Programació i Informe de
Sostenibilitat Econòmica (ISE) confeccionat per a l‟aprovació provisional de la
Revisió i Adaptació de les Normes Subsidiàries al PTIM de febrer de 2017 es van
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establir els següents mòduls de despeses unitàries en adquisició de sòl que seran
utilitzats a continuació.
Les tres parcel·les que es veuen afectades per l‟actuació s‟han valorat amb el cost
d‟adquisició referent al sòl urbà damunt solars no construïts, i atenent a la seva
qualificació a les NS vigents, la valoració es la corresponent a ELP i Xarxa Viària,
qualificacions que venen quantificades en 250,00 €/m2 de solar, en ambdós casos.
Pel que fa als costos de construcció de l‟Espai Lliure Públic s‟ha seguit el mètode
simplificat de càlcul de pressupost de referència sobre la base dels costos de
construcció tipus de les illes Balears, del Col·legi d‟Arquitectes. Per aconseguir el
preu unitari per metre quadrat, s‟ha considerat el coeficient C, 0,04, corresponent a
condicionament de zona verda urbanística pel mòdul unitari del mes de desembre
de 2019.
Valoració dels terrenys

Referència Cadastral
1286213DD9818N0001GZ

Situació
Superfície
del sòl
(m2)
Urbanitzat
2.125

1286212DD9818N0001YZ Urbanitzat
1286226DD9818N0001DZ1
Rural
Total

892
747
3.764

Cost
Cost
adquisició
Qualificació / adquisició parcel·la
Aprofitament (€/m2)
(€)
ELP
250,00
531.250
ELP i Xarxa
Viària
250,00
223.000
Secà
250,00
186.750
941.000

Valoració del cost de la construcció
2

Cost de la construcció (€)

m sòl
Espai lliure públic

3.764

71.601,82

Per a la posada en marxa i el manteniment de les construccions, s‟aplicaran els
següents percentatges sobre el valor de la construcció:
Posada en marxa
ELP

0,10%

716,02 €

Manteniment per quadriennis
ELP

0,50%

3.580,09 €

1

Aquesta parcel·la únicament es veu afectada parcialment per l‟expropiació. Es
proposen per expropiar 747 m2 (59,9%) d‟un total de 1.247 m2.
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ESTUDI ECONÒMIC I PROGRAMA DE L’ACTUACIÓ AA-01

ACTUACIÓ

VALORACIÓ
ADQUISICIÓ DEL
SÒL

COSTOS
CONSTRUCCIÓ,
POSADA EN MARXA I
MANTENIMENT

Adquisició de sòl (3.674
941.000,00 €
2
m)

Sòl qualificat com ELP
2
(4.906,64 m )

PROGRAMA
D’ACTUACIÓ

2 anys des de
l‟aprovació.
Costos construcció:
71.601,82 €

Implantació: 2 anys.

Posada en marxa:
716,02€

Manteniment: A partir
de 2.023.

Manteniment:
Funcionament: A partir
895,02 €/any
de 2.021.
(3.580,09 €/quadrienni)
Sòl qualificat com a
2
xarxa viària (751 m )

Assumits amb
anterioritat

Assumits amb
anterioritat

A continuació s‟inclou una taula resum de les despeses que haurà de costejar
l’Ajuntament:
Tipus
Adquisició de sòl
Costos de construcció
Posada en marxa
Total (adquisició de sòl i execució de la
urbanització)
Manteniment (€ / quadrienni)

Import €
941.000,00 €
71.601,82 €
716,02€
1.013.317,84 €
3.580,09 €

Qualificació d’un vial
Degut a la construcció d‟un nou edifici escolar l‟any 2007, l‟Ajuntament signà un
conveni de servitud de pas amb els propietaris de les parcel·les amb referència
cadastral 128613DD9818N0001GZ i 1286212DD9818N0001YZ, on s‟indica que la
part utilitzada tindrà una amplària de 15 metres.
D‟acord a això, i tal com queda recollit a la documentació adjunta a l‟Annex I,
l‟Ajuntament va pagar a ambdós propietaris 30.000 euros (60.000 euros en total) i
acabà escripturant els àmbits d‟aquestes parcel·les al seu nom per tal de poder
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dotar de pas cap a l‟equipament. En quant a l‟execució de les obres, l‟Ajuntament
remet la informació disponible a l‟Annex I.
Aquestes despeses foren assumides per l’Ajuntament l’any 2007

9.2

INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

S‟inclou aquest apartat com a l‟informe de sostenibilitat econòmica previst a l‟article 88
de Reglament general de Mallorca.
Article 88. Contingut de l’informe de sostenibilitat econòmica del pla general
“1. L’informe de sostenibilitat econòmica del pla general conté, en tot cas, l’estimació del
cost econòmic de totes les actuacions previstes, la determinació del caràcter públic o
privat de les inversions necessàries per a l’execució del pla, les previsions de
finançament públic i l’anàlisi de la viabilitat econòmica de les actuacions derivades de
l’execució del pla, tant si són a càrrec de fons públics com privats. Aquest informe s’ha
d’adequar i ha d’assenyalar les oportunes referències a l’ordre de prioritats o previsions
temporals d’aquestes actuacions al qual es refereixen els articles 36.1. i 41 de la LOUS
i l’article 70 d’aquest Reglament.”

Els informes de sostenibilitat econòmica es dirigeixen a evitar els impactes negatius
en les hisendes públiques mitjançant la consecució d‟un equilibri en la relació
d‟ingressos tributaris i de despeses de manteniment ocasionats per la cessió a
l‟administració dels sòls dotacionals públics i infraestructures que aquella rep en el
marc del procés de producció de ciutat. L‟objectiu és, d‟una banda, impossibilitar la
generació de dèficits en la gestió municipal d‟aquests sòls públics i, d‟una altra,
dimensionar racionalment els àmbits d‟execució urbanitzadora, en haver d‟adequar-los
a la capacitat d‟absorció pel mercat dels productes immobiliaris que se‟n derivin, per
evitar l‟aparició de “ciutats fantasmes”, espais urbanitzats però sense edificació ni
habitants.
La modificació puntual afecta, pel que fa als costos per a la hisenda municipal, a tres
parcel·les que ja compten amb la qualificació de viari urbà o bé d‟Espai Lliure Públic.
Al plànol informatiu 6, són les parcel·les 13, 12 i 26.
Qualificació
planejament
Classificació vigent
Urbà
ELP

Qualificació
Modificació
puntual
Vial / ELP

Referència Cadastral
Superfície (ha)
1286213DD9818N0001GZ
0,2125

Urbà

ELP / Vial

Vial / ELP

1286212DD9818N0001YZ

0,0892

Urbà

Vial

ELP

1286226DD9818N0001DZ

0,0614

La urbanització dels espais corresponents a l‟espai lliure públic suposaran un augment
de la despesa municipal derivada del manteniment públic d‟aquestes espais. Ara bé,
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aquesta despesa serà notablement inferior a la prevista per l‟ordenació vigent que
suposaria el manteniment de 10.920 m2 de vials, 3.656 m2 d‟espais lliures públics i de
13.829 m2 d‟equipament. A partir de l‟ordenació proposada, als costos de
manteniment, calculats a l‟apartat anterior, hi corresponen 895,02 € anuals. En
conseqüència es deriva una major sostenibilitat econòmica respecte de l‟ordenació
prevista en el planejament vigent.
D‟altra banda, amb Índex d‟Intensitat d‟Ús (IIU) residencial = 1 habitatge / 100 m2 de
sòl la disminució d‟habitatges i habitants és la següent.
Ordenació

Qualificació

Sostre
construït

Vigent

Intensiva baixa

18.022 m2

Proposada

Casc antic

860 m2

IIU
1 habitatge
/200 m2 sòl
1 habitatge
/100 m2 sòl

Habitatges

Habitants

90

270

8

20

La construcció de 8 habitatges suposaria uns ingressos aproximats per a
l’Ajuntament de 42.461,19 € euros en concepte de llicència i de 468 € euros per
habitatge anuals (3.744 € pels 8 habitatges) en concepte de Impost de Béns
Immobles (IBI).
En quant als ingressos en concepte de llicència d‟obres s‟ha estimat el següent
pressupost orientatiu:
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Pel que fa a l‟Impost de Béns Immobles (IBI) per habitatge, s‟ha cercat un habitatge
amb unes dimensions similars amb aparcament i la seva anualitat d‟IBI és
d’aproximadament 468 €.

IMPACTE SOBRE LA HISENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Per a detallar l‟estat de la hisenda municipal de Costitx s‟inclou el pressupost municipal
de 2018. Tenint en compte aquest punt de partida, l‟objectiu del present document
radica en verificar que els nous escenaris futurs que puguin aparèixer com a
conseqüència del desenvolupament de la revisió de les NS no desequilibrin la hisenda
municipal.
Repercussió despesa-ingrés. Tot seguit s‟inclou una taula amb el darrer pressupost
municipal tancat, de l‟any 2018, així mateix s‟afegeix la despesa resultant
d‟euros/habitant (l‟any 2018 el municipi comptava amb 3.195 habitants empadronats).
€

Despeses

€/habitants

%

OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1. Despeses de personal

899.969,66

21,15

281,68

CAPÍTOL 2. Despeses en béns corrents i serveis 1.120.869,75

26,34

350,82

18.000,00

0,42

5,63

600.385,38

14,11

187,91

0,00

0,00

0,00

Total despeses corrents

2.639.224,79

62,02

826,05

CAPÍTOL 6: Inversions reals

1.261.058,05

29,63

394,70

Total despeses de capital

1.261.058,05

29,63

394,70

CAPÍTOL 9: Passius financers

355.500,00

8,35

111,27

Total despeses financeres

355.500,00

8,35

111,27

Total despeses 4.255.782,84

100,00

1332,01

CAPÍTOL 3. Despeses Financeres
CAPÍTOL 4. Transferències corrents
CAPÍTOL 5: Fons de contingència

Ingressos

€

€/habitants

%

OPERACIONS CORRENTS
CAPÍTOL 1. Impostos Directes

1.066.080,00

25,05

333,67

CAPÍTOL 2. Impostos Indirectes

245.250,00

5,76

76,76

CAPÍTOL 3. Taxes i altres ingressos

760.534,72

17,87

238,04

CAPÍTOL 4. Transferències corrents

839.991,75

19,74

262,91

CAPÍTOL 5. Ingressos patrimonials

47.000,00

1,10

14,71

2.958.856,47

69,53

926,09

CAPÍTOL 7. Transferències de capital

586.926,37

13,79

183,70

Total ingressos de capital

586.926,37

13,79

183,70

Total ingressos corrents
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CAPÍTOL 8. Actius financers

242.000,00

5,69

75,74

CAPÍTOL 9. Passius financers

468.000,00

11,00

146,48

Total ingressos financers

710.000,00

16,68

222,22

Total ingressos 4.255.782,84

100,00

1332,01

IMPACTE ECONÒMIC DE LA MODIFICACIÓ A LA HISENDA MUNICIPAL
L‟avaluació de l‟impacte de la Modificació Puntual (MP) es realitza analitzant l‟impuls
que pot donar el desenvolupament urbanístic dels polígons d‟actuació que incorpora el
planejament en els ingressos corrents, la despesa corrent, l‟ingrés de capital i la
despesa de capital.
L‟objectiu d‟aquest capítol és verificar que el futur desenvolupament urbanístic de la
sostenibilitat econòmica de la hisenda municipal de l‟Ajuntament via equilibri IngrésDespesa corrent i equilibri via Ingrés-Despesa de capital.
Impacte en l’ingrés i la despesa corrent
Les despeses corrents de l‟Actuació Aïllada-01 (AA-01) són de 895,02 euros anuals
que s‟hauran de considerar a partir del 2023, quan ja s‟hagin executat les obres, i es
corresponen a les xifres de manteniment. Fàcilment assumibles per a la hisenda
municipal.
L‟impacte en l’ingrés corrent està relacionat amb la parcel·la del carrer Papa que
passa a estar qualificada com a Casc Antic i que, un cop construïts els habitatges s‟ha
fet una aproximació d‟uns 468 euros/habitatge anuals en concepte l‟Impost sobre els
Béns Immobles (IBI).
Impacte en l’ingrés i la despesa de capital
En aquest apartat s‟inclouen les despeses associades a l‟AA-01 de l‟Ajuntament
relacionades amb l‟adquisició de sòl, implantació d‟infraestructures i posada en marxa.
Per tant la despesa previsible serà de 1.013.317,84 €, com ja s‟ha apuntat.
D‟altra banda, s‟ha estimat que poden produir-se uns ingressos en concepte de
llicència d‟obres d‟entorn a 42.461,19 €.

Segons l‟apartat 4.e de l‟article 59 de la LUIB, “les modificacions puntuals han
d’incorporar la memòria de viabilitat econòmica i l’informe de sostenibilitat, en el cas de
la seva formulació preceptiva, en els termes establerts en aquesta llei i en la legislació
estatal”.
a) La memòria de viabilitat econòmica té per objecte l‟anàlisi de la rendibilitat
econòmica de les actuacions urbanístiques d‟iniciativa privada que comporten
un increment d‟aprofitament sobre l‟atribuït pel planejament vigent
anteriorment; és a dir, els processos de reclassificació o de requalificació de sòl
que, en virtut de revisions o modificacions puntuals del planejament, suposen
un increment de la plusvàlua. La metodologia consisteix a realitzar un estudi
econòmic comparat de costos i ingressos aplicat a les dues situacions, la inicial
i la proposta, la qual cosa permetrà desvetllar les plusvàlues que aquests
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processos generen. Tenint en compte que aquests estudis, amb els seus
resultats econòmics, han de sortir a exposició pública, s‟aconseguirà una
transparència fins ara desconeguda, ja que es podrà contrastar, a la vista de
tots, si es produeixen rendibilitats econòmiques molt diferenciades entre sòls
localitzats en situacions anàlogues, la qual cosa permetrà determinar, d‟una
banda, el percentatge de la plusvàlua que ha de correspondre a l‟administració
actuant i, de l‟altra, equilibrar, amb criteris igualitaris, l‟atribució dels
aprofitaments urbanístics a les diferents persones propietàries del sòl
reclassificat o requalificat. Tot això amb el propòsit de dificultar al màxim
eventuals processos de corrupció que tan mala reputació han ocasionat a
l‟urbanisme espanyol.
Segons l‟article 47.3 de la LUIB, la memòria de viabilitat econòmica únicament
s‟ha d‟incloure en el pla general i en els instruments de planejament que el
desenvolupin i s‟ha de referir a les actuacions que incrementin l‟índex
d‟edificabilitat bruta o canviïn l‟ús global pel que fa a les determinacions
estructurals establertes en el planejament anterior, aplicable a aquelles de nova
urbanització, de dotació i de renovació urbanes, així com a les edificatòries
rehabilitadores i ha d‟incloure un balanç comparatiu relatiu a la rendibilitat
econòmica, en els termes establerts en la legislació estatal.
No correspon l‟elaboració d‟una memòria de viabilitat econòmica perquè la modificació
puntual no incrementa l‟índex d‟edificabilitat bruta de l‟àmbit de la UAC-1 ni es
produeixen plusvàlues derivades de la requalificació del sòl. La desclassificació de les
àrees de sòl urbà sense urbanització consolidada no suposa en cap cas un augment
del valor de les parcel·les i, per tant, no correspon determinar el percentatge públic
que correspondria a l‟Administració.

9.3

CONCLUSIONS

Pel que fa al balanç entre l’ingrés i la despesa corrent, tot comptant que s‟executés
la construcció de fins a 8 habitatges, anualment seria de 895,02 euros de despeses de
manteniment de l‟ELP i 3.744 euros d‟ingrés en concepte l‟IBI, el balanç és de
+2.848,98 €.
En quant al balanç entre l’ingrés i la despesa capital, degut a la principal despesa
que és el cost d‟adquisició del sòl, aquest seria de -970.856,65 €. La xifra anual
d‟inversió municipal al 2018 va ser de 1.261.058,05 €, per tant superior al cost de l‟AA01. Es preveu, doncs, que les despeses poden ser assumides per la Hisenda
Municipal.
S‟ha de tenir en compte que possiblement l‟Ajuntament pugui rebre subvencions
d‟altres administracions per afrontar l‟actuació aïllada, cosa que aquest estudi no
considera.
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10

ESTUDI D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA

Segons l‟article 59.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d‟urbanisme de les Illes
Balears, les propostes de modificacions dels plans urbanístics han d‟incorporar un
estudi d‟avaluació de la mobilitat generada, en els casos que la finalitat específica ho
requereixi. L‟article 171 del Reglament General de Mallorca també preveu la necessitat
d‟incorporar aquest estudi matisant, novament, que només per aquells casos en què la
finalitat específica ho requereixi.
Un estudi de mobilitat, en endavant, EM, ha d‟identificar, descriure i avaluar els
probables efectes significatius sobre la mobilitat arran de la modificació puntual que es
proposa, diferenciant entre mobilitat obligada (principalment per motius de feina i
estudis) i no obligada (la resta de desplaçaments per motius personals).
En absència de legislació tècnica, tant a nivell de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, com de l‟Estat, s‟han emprat les prescripcions tècniques que dóna el decret
de la Generalitat de Catalunya 344/2006 de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d'avaluació de la mobilitat generada a l‟hora d„estimar la mobilitat generada per noves
actuacions urbanes.
A l‟esmentat decret s‟estableixen ràtios mínimes de viatges per dia, com les que se
citen a la següent taula.
Generació de viatges diaris
Ús d‟habitatge

El més gran dels dos següents: 7 viatges per habitatge o 3 viatges per habitant

Ús residencial

10 viatges per cada 100 m de sòl edificat

Ús comercial

50 viatges per cada 100 m de sòl edificat

Ús d‟oficines

15 viatges per cada 100 m de sòl edificat

Ús industrial

5 viatges per cada 100 m de sòl edificat

Equipaments

20 viatges per cada 100 m de sòl edificat

Espais lliures

5 viatges per cada 100 m de sòl

Franja costanera

5 viatges per cada m de platja

2
2
2

2

2

2

Font: Elaboració pròpia a partir del Decret 344/2006, de regulació dels estudis d'avaluació de la
mobilitat generada

Tenint en compte que la principal actuació de la present modificació puntual és la
desclassificació de 41.278 m2 de sòl urbà no consolidat (dels quals 18.022 m2 eren de
sòl urbà residencial), així com mantenir els metres quadrats d‟ELP creant un àmbit de
3.764 m2, incorporar en el planejament un vial d‟accés a l‟equipament educatiu i
qualificar, conforme a un conveni, una parcel·la de 860 m2 com a Casc urbà. Tot
suposant una disminució molt significativa de la mobilitat respecte a la prevista en el
planejament vigent, i on es preveia l‟obertura d‟un vial que comunicava el carrer dels
Donants de Sang amb la carretera Ma-3110 evitant el pas dels vehicles pel centre del
poble, es proposa la no avaluació de la mobilitat generada, al no suposar cap
increment del sòl edificat.
La parcel·la de 860 m2 localitzada al carrer Papa 92, amb la seva qualificació com a
casc urbà, permetria edificar un màxim de 1.032 m2. Si es destina completament a ús
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residencial, tenint en compte que s‟hi poden construir com a màxim 8 habitatges, el
nombre de viatges diaris seria de 60.
Així mateix, la creació d‟un ELP amb una superfície de 3.764 m2, atenent les ràtios
mínimes anteriors, 190 viatges diaris,
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11 COMPLIMENT DE L’ARTICLE 70. TEXT REFÒS DE LA LLEI
REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL
L‟article 70.ter 3 de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, apartat 3 estableix
que:
“Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco
de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la
densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente,
la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las
fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en
el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de
conformidad con la legislación en la materia.”
Així mateix, l‟apartat cinquè de l‟article 59 de la LUIB reitera la sol·licitud anterior:
“5. Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic
que suposin, indirectament o directa, un increment dels paràmetres d’edificabilitat o
de densitat vigents, o bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a
l’expedient que es tramiti la identitat de totes les persones propietàries o titulars
d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la
seva iniciació, segons consti en el registre o l’instrument emprat a efectes de
notificacions a les persones interessades, d’acord amb la legislació en la matèria.”
Tal com s‟acredita amb la informació cadastral adjunta com a l’Annex III, els
propietaris de les parcel·les afectades per la modificació puntual, són els següents:

Referència cadastral

Localització

Propietaris

1485018DD9818N0001IZ

C/ Papa 92

Sra. Maria Victòria Reynés
Amengual

1286212DD9818N0001YZ

C/ Ramon Llull

Aguas Son Company S.A.

1286213DD9818N0001GZ

C/ Mn Bartomeu Oliver i
Amer

Sra. Maria Catalina Fiol Gonzalez

1286218DD9818N0001FZ

C/ Montuïri 18

Sra. Magdalena Horrach Sastre

1286219DD9818N0001MZ

C/ Montuïri 19

Sr. Sebastian Llabres Oliver

1286220DD9818N0001TZ

C/ Donants de Sang S/N

Aguas Son Company S.A.

1286222DD9818N0001MZ

C/ Montuïri 22

Sra. Antonia Maria Alorda Florit

1286226DD9818N0001DZ

C/ Ramon Llull

Sr. Matias Pons Bestard

1385233DD9818N0001DZ

C/ Molins 999

Ajuntament de Sencelles

1485025DD9818N0001ZZ

C/ Molins S/N

Sr. Joan Sans Campaner

35

Modificació Puntual de les normes subsidiàries
Reordenació de l‟àmbit de la UAC-1

12

RESUM EXECUTIU

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d‟urbanisme de les illes Balears, estableix en el
seu article 39 punt 2 el següent:
“Article 39. Contingut de la memòria del pla general.
(…)
2. La memòria informativa i justificativa del pla general s’ha de referir als punts
següents:
(...)
e) Un resum executiu que delimiti els àmbits o les parcel·les en els quals l’ordenació
estructural projectada altera la vigent en els termes establerts en l’apartat iii. de la
lletra d) anterior alteració que s’ha de justificar en les memòries de viabilitat ,
econòmica, s’ha de localitzar en els plànols d’ordenació i de la qual se n’ha de
determinar l’abast i, si escau, els àmbits en què se suspenen l’ordenació o els
procediments d’execució o d’intervenció urbanística, i la durada d’aquesta
suspensió.”
Així mateix, l‟article 82 del Reglament general de la llei 2/2014, de 25 de març,
d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, de planejament també preveu que la
memòria ha de tenir un resum executiu.
En base a l‟exposat als articles en qüestió s‟inclou en aquest apartat un resum dels
canvis que s‟han introduït en aquest document respecte a l‟ordenació vigent i l‟abast
d‟aquesta alteració.
L‟objectiu de la modificació és l‟eliminació de l‟ordenació vigent de la UAC-1,
desclassificant gran part del seu àmbit i reordenant-lo. Les modificacions previstes són
les següents:
1. La desclassificació e 47.278 m2 de sòl urbà de la UAC-1 vigent. D‟aquesta
manera el 88,9% del seu àmbit passa a ser sòl rústic general.
2. La creació d‟una actuació aïllada AA-01, dins la qual es proposen dues
modificacions. D‟una banda, la qualificació d‟un Espai Lliure Públic (ELP) de
3.764 m2 i, per altra banda, la inclusió en el planejament vigent d‟un vial ja
executat d‟accés a l‟equipament docent (CEIP Can Bril) i esportiu de 751 m2.
3. La qualificació com a “casc urbà” d‟una parcel·la de 860 m2, la qual dona
compliment a un conveni vigent.
En aquesta modificació puntual no es preveu la modificació de l‟articulat de les NS. No
obstant, s‟elimina l‟actual fitxa de la UAC-1 i s‟afegeix una nova fitxa corresponent a
l‟actuació aïllada AA-01.
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13

CONTINGUT DOCUMENTAL I AUTORIA TÈCNICA

Adjunt al present document de la Modificació Puntual s‟hi troben adjunts els següents
plànols:
Plànols informatius:
-

Plànol informatiu 1. Localització

-

Plànol informatiu 2. Ordenació segons el Pla Territorial de Mallorca

-

Plànol informatiu 3. Planejament vigent (Plànol DC-1)

-

Plànol informatiu 4. Qualificació i classificació del sòl (Plànol AN-4)

-

Plànol informatiu 5. Ordenació proposada

-

Plànol informatiu 6. Parcel·lari Cadastral

Plànols d‟ordenació:
-

Plànol d‟ordenació 1. DC-1. Escala 1/1000

-

Plànol d‟ordenació 2. Qualificació i classificació del sòl. (Plànol AN-4).
Escala 1/5000

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

Sgt: Aina Soler Crespí, arquitecta

Sgt: Margalida Mestre Morey, geògrafa

Palma, a 15 de gener de 2020
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ANNEX I. JUSTIFICACIÓ VIAL D’ACCÉS CEIP CAN BRIL

ANNEX II. CONVENI ESCOLETA

ANNEX III. INFORMACIÓ CADASTRAL DE LES PARCEL·LES
AFECTADES

ANNEX IV. CARTOGRAFIA

