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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I
TERRITORI
Num. 8792
Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual s’aproven definitivament les normes subsidiàries i complementàries
del planejament de la reserva estratègica del sòl SUNP 76-01 Son
Bordoy, de Palma
La Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, publicada en el BOIB núm. 68
de 17 de maig de 2008, regula la implantació d’àrees denominades reserves
estratègiques de sòl, que s’ha de dur a terme, en primer lloc, amb una convocatòria pública d’oferta de sòl de titularitat privada, i posteriorment amb la tramitació i l’aprovació dels instruments de planejament corresponents segons el procediment que preveu l’article 4 d’aquesta Llei.
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Planejament de l’Ajuntament de Palma i del Departament de Carreteres del
Consell Insular, i el 28 de febrer de 2012, l’informe favorable del Departament
de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma.
Una vegada acabats tots els tràmits que preveu l’article 4 de la Llei
5/2008, a l’empara de l’apartat c del mateix article, correspon al Consell de
Govern l’aprovació definitiva de les normes subsidiàries d’aquesta reserva
estratègica.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, en la sessió de dia 30 de març de 2012 adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
‘Primer. Aprovar definitivament les normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica del sòl del sector SUNP 76-01 Son
Bordoy, de Palma, i declarar la utilitat pública de les actuacions i l’ocupació
urgent dels terrenys afectats en el supòsit que sigui necessari expropiar-los per
executar correctament les normes.
Segon. Publicar aquest Acord, com també les normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica del sòl del sector SUNP
76-01 Son Bordoy, de Palma, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Així, d’acord amb l’article 3 de la Llei 5/2008, el 18 de juliol de 2008 el
Consell de Govern aprovà la convocatòria pública d’oferta de sòl per a la creació de reserves estratègiques de sòl, la qual es va resoldre el 6 de març de 2009,
seleccionant, entre d’altres, l’expedient número 6/2008, corresponent a l’oferta
del sòl del sector SUNP 76-01 Son Bordoy, de Palma.

El secretari del Consell de Govern
Antonio Gómez Pérez

Una vegada que s’hagué elaborat l’avançament de les normes subsidiàries
d’aquesta reserva estratègica seleccionada i sotmès als informes vinculants de
l’Ajuntament de Palma i del Consell Insular de Mallorca, a l’empara de l’article
4 b de la Llei 5/2008, les normes foren inicialment aprovades per l’Acord del
Consell de Govern de 20 de novembre de 2009, el qual, alhora, acordà l’inici del
període d’informació pública.

NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTÀRIES DEL PLANEJAMENT DE LA RESERVA ESTRATÈGICA DE SÒL DEL SECTOR
SUNP 76-01 SON BORDOY. PALMA. NOVEMBRE 2011

Com a resultat de l’anàlisi de les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública, el conseller d’Habitatge i Obres Públiques prengué la
decisió de suspendre de manera provisional la tramitació de la reserva estratègica de sòl per poder ampliar el temps de debat i d’anàlisi del projecte.
Per analitzar les al·legacions presentades i el contingut de l’Acord del Ple
de l’Ajuntament de Palma de la sessió extraordinària de 19 de gener de 2010, la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques va convocar els representants de
l’Ajuntament i del Consell Insular per constituir, en la reunió de 19 d’abril de
2010, un grup de treball per a la redacció i el seguiment de les normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica del sòl del
sector SUNP 76-01 Son Bordoy.
Atesa la importància i transcendència de les modificacions introduïdes, i
a l’empara de l’article 4 b de la Llei 5/2008, l’1 d’octubre de 2010 el Consell de
Govern adoptà l’acord d’obrir un nou període d’informació pública del document que recollia la proposta amb les modificacions de les normes subsidiàries
i complementàries del planejament de la reserva estratègica de sòl del sector
SUNP 76-01 Son Bordoy. Aquest acord es va publicar en el BOIB núm. 147 de
12 d’octubre de 2010.
L’estimació de les al·legacions rebudes i la incorporació de les correccions
i millores derivades del contingut dels informes rebuts, amb especial atenció als
de l’Ajuntament de Palma i del Consell Insular, atès el caire d’informes vinculants que els atorga la Llei 5/2008, configuren la documentació que integra les
normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica del sòl del sector SUNP 76-01 Son Bordoy, que s’ha de sotmetre a l’aprovació definitiva del Consell de Govern.
A l’efecte de l’emissió del dictamen de l’òrgan ambiental que preveu l’article 4 b de la Llei 5/2008, l’1 de febrer de 2012 la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears acordà la conformitat amb la memòria ambiental de la reserva
estratègica
del
sòl
del
sector
SUNP 76-01 Son Bordoy, condicionada a la remissió, amb anterioritat a l’aprovació definitiva de les normes, dels informes favorables dels departaments de
Mobilitat i Planejament de l’Ajuntament de Palma i del Departament de
Carreteres del Consell Insular de Mallorca. Aquest Acord es publicà en el BOIB
núm. 41 de 20 de març de 2012.
En resposta al condicionant del punt anterior, el 13 de febrer de 2012 la
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge remeté a la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears els informes favorables del Departament de

Palma, 30 de març de 2012

MEMÒRIA GENERAL
INDEX
1. Memòria de la informació
Antecedents
1.1. Situació i àmbit de l’actuació
1.2. Topografia, estat actual i usos
1.3. Situació respecte del planejament vigent
1.4. Situació respecte de les infraestructures i serveis
1.5. Anàlisi dels riscs
1.6. Estructura de la propietat
2. Memòria de l’ordenació detallada
2.1. Objectius de la reserva estratègica
2.1.1. Densitat d’habitatges
2.1.2. Habitatges de protecció pública
2.1.3. Dotació de sòl per a sistemes
2.1.4. Sostenibilitat del desenvolupament urbà
2.2. Criteris de l’ordenació detallada
2.3. Descripció de l’ordenació
2.3.1. Estructura general de l’actuació
2.3.2. Sistema viari
2.3.3. Sistema d’espais verds públics
2.3.4. Sistema d’equipaments
2.3.5. Sostre per a habitatge
2.4. Xarxa de serveis
3. Quadres de dades
3.1. Quadre de característiques del sector. Zones i sistemes
3.2. Quadre de superfícies d’espais lliures i vials
3.3. Quadre de distribució del sostre d’habitatge i usos compatibles per a
parcel·les residencials i d’equipament comercial
3.4. Quadre justificatiu de repartiment dels aprofitaments
4. Ordenances
4.1. Memòria justificativa de les ordenances
4.2. Règim d’usos
4.3. Normes d’edificació
5. Estudi econòmic i financer i Pla d’etapes
5.1. Estudi econòmic i financer
5.2. Pla d’etapes
6. Estudi de sostenibilitat econòmica
7. Annex
7.1. Informe del catedràtic de dret administratiu Sr. Avel·lí Blasco

BOIB

Num. 77 EXT.

7.2. Informe de l’advocat Sr. Rafael Ortiz
7.3. Informe de trànsit
7.4. Compromís de permuta de terrenys
7.5. Informe jurídic de la Sra. Eva Biarnés Cortés, cap de departament
d’Habitatge de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge.
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inicial.
Amb data 10 d’agost de 2009, la Presidència del Consell Insular de
Mallorca va emetre informe sobre l’oportunitat o conveniència de seguir endavant amb la tramitació de la reserva, i inclogué una sèrie d’observacions que es
van tenir en compte en la redacció de les normes subsidiàries i complementàries.

1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ

1. ANTECEDENTS
Amb data 14 de maig, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei
5/2008 d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, que preveia una sèrie de mesures específiques tendents a
donar compliment a la Llei de sòl estatal per tal de garantir un habitatge digne,
adequat i accessible per a tots els ciutadans. És dins aquest marc legal que el
Govern de les Illes Balears convocà un concurs públic d’oferta de terrenys per
a la creació de reserves estratègiques de sòl (Acord del Consell de Govern de
dia 18 de juliol de 2008), i en resultà com una de les propostes seleccionades,
amb data 6 de març de 2009, l’expedient 06/2008 corresponent al SUNP 76-01
‘Son Bordoy’.
L’esmentat sector SUNP 76-01 comptava amb una ordenació prèvia consistent en un Programa d’Actuació Urbanística (PAU), que va ser aprovat definitivament el 16 de juliol de 2003, i un Pla Parcial, aprovat definitivament pel
Ple de l’Ajuntament de Palma el 25 de novembre de 2004.
Les previsions d’aquest Pla Parcial es reflecteixen en la ‘fitxa urbanística’
confeccionada per a aquest sector, en la qual s’indiquen els usos permesos, els
criteris d’ordenació, les superfícies edificables i els estàndards urbanístics.
El sector es qualifica com una zona mixta, amb una edificabilitat global
màxima de 0,42 m2/m2 i un sostre edificable de 47.356 m2, fixant una densitat màxima de 20viv./Ha, amb un còmput total de 225 habitatges, i una població
de 675 habitants.
Es tracta d’una ordenació amb un ús predominant terciari i, dins d’aquest,
de tipus comercial en primer lloc, i també recreatiu o d’oci. Aquests usos són els
que concentren la major superfície de parcel·les lucratives i també la major edificabilitat lucrativa del sector. La resta de sòl de parcel·les, en molt inferior proporció i d’edificabilitats també en proporció menor, es destinen a ús d’habitatge
lliure.

Amb posterioritat, i a l’empara de l’article 4 b de la Llei 5/2008, les normes foren inicialment aprovades per l’Acord del Consell de Govern de 20 de
novembre de 2009, el qual alhora acordà l’inici del període d’informació pública.
Amb data 18 de desembre de 2009, la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, adoptà l’acord d’informar favorablement sobre les Normes Subsidiàries i Complementàries de planejament de la
reserva estratègica de sòl de Son Bordoy.
Com a resultat de l’anàlisi de les al·legacions presentades durant el termini d’informació pública, el conseller d’Habitatge i Obres Públiques prengué la
decisió de suspendre de manera provisional la tramitació de la reserva estratègica de sòl per poder ampliar el temps de debat i anàlisi del projecte, donant la
possibilitat de participar a totes aquelles persones i entitats que durant aquell termini varen voler formar part de la definició de les normes subsidiàries de Son
Bordoy. Aquesta decisió es va comunicar, en escrit de 14 de gener de 2010, a la
Delegació de Govern, l’Ajuntament de Palma, conselleries de Mobilitat i
Ordenació del Territori, Medi Ambient i Comerç, Indústria i Energia, informant
de la retirada de la sol·licitud d’informe que a l’empara de l’art. 4 b de la Llei
5/2008 havien d’emetre.
Assabentat de la suspensió provisional de les normes, el Ple de
l’Ajuntament de Palma, en sessió extraordinària de 19 de gener de 2010, acordà proposar una sèrie de requeriments a la reserva estratègica de sòl de Son
Bordoy.
Els 7 punts d’aquest acord són els següents:
1. Redimensionament de la RES i la protecció de la zona rural del Molinar
Redimensionar, reduint altures i densitats, la reserva estratègica de sòl,
respectant la coherència amb el nou model de ciutat de Palma, així com protegir la zona rural del Molinar, reduint possibilitats de creixement urbanístic.
2. Accessos i mobilitat al Molinar

El Pla Parcial aprovat destina una superfície de 54.155 m2 a sòl lucratiu
i una superfície de 58.727 m2 a sòl no lucratiu. Els usos lucratius definits són
l’ús habitatge plurifamiliar en illeta tancada, amb una superfície de 16.124 m2
i una edificabilitat de 20.734 m2, i l’ús dotacional comercial i recreatiu, amb
una superfície de 38.031 m2 i una edificabilitat de 26.622 m2. Els usos no
lucratius són els corresponents a espais lliures públics, amb una superfície de
12.644 m2; equipaments públics, amb una superfície de 8.560 m2; i vials, amb
una superfície de 37.523 m2.
La definició de les diferents zones és determinada pel traçat d’un vial
denominat ‘la trassera’, creat per a la descongestió del trànsit generat pel funcionament de l’enllaç previst de la Via de Cintura amb la zona del Molinar, i que
separa la zona destinada a usos residencials de la destinada a usos dotacionals,
situant-se aquests darrers en la part nord del sector.
El Pla Parcial determina per a les illetes residencials les tipologies edificatòries existents corresponents a les zones B2a i B3x, i per a les illetes d’ús
dotacional els usos propis de les zones EQ2d, diferenciant dues tipologies,
EQ2d/Co (comercial), amb una superfície de 22.331 m2, i EQ2d/Re (recreatiu),
amb una superfície de 15.700 m2.
A l’apartat 1.3.1 de la memòria del present document s’adjunta la fitxa
urbanística del sector amb els paràmetres descrits.
Una vegada seleccionada la reserva estratègica de sòl, la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques redactà l’Avanç de normes subsidiàries i complementàries per a la seva planificació urbanística, la qual es va sotmetre als
informes vinculants de l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca.
Amb data 31 de juliol de 2009, l’Ajuntament de Palma va emetre informe
municipal sobre l’oportunitat de desenvolupament de la reserva estratègica de
sòl de Son Bordoy, que inclogué també diverses observacions que es van tenir
en compte per a la redacció de les normes que havien de sotmetre’s a aprovació

Millorar els accessos i la mobilitat al Molinar, garantint la connexió del
sector amb la Via de Cintura i amb el nou enllaç amb la Ma-19 (rotonda Son
Perera).
3. Zones verdes coherents amb la nova estructuració urbana
Redissenyar la proposta, concentrant les zones verdes de la reserva estratègica de sòl, mitjançant la seva agrupació i evitant la dispersió de la proposta
inicial.
4. Afavorir la participació ciutadana
Afavorir la participació ciutadana, mitjançant l’exposició pública de la
proposta d’ordenació.
5. Cessió obligatòria a l’Ajuntament
Tenir en compte les cessions a favor de l’Ajuntament derivades del Pla
Territorial de Mallorca.
6. Informes municipals
Recaptar informes tècnics municipals dels departaments de Planejament,
Gestió, Projectes i Urbanitzacions de l’àrea d’Urbanisme; de les àrees de
Mobilitat, Infraestructures (Parcs i Jardins) i Habitatge, i d’EMAYA.
7. Llei de capitalitat
Complir amb l’article 71 de la Llei de capitalitat de Palma, el qual regula
una major participació de l’Ajuntament en l’ordenació del territori mitjançant la
seva intervenció en l’elaboració de les diferents normatives urbanístiques d’àmbit autonòmic i insular, quan afectin el municipi de Palma.
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Per analitzar les al·legacions presentades i el contingut de l’Acord del Ple
de l’Ajuntament de Palma, la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques va convocar els representants de l’Ajuntament i el Consell Insular per tal de constituir,
mitjançant acta de reunió de 19 d’abril de 2010, un Grup de Treball per a la
redacció i seguiment de les normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica de sòl del sector SUNP 76-01 Son Bordoy, presidit pel director general d’Arquitectura i Habitatge i integrat per representants de
la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, Ajuntament de Palma, Consell
Insular de Mallorca, promotors i arquitectes redactors de la proposta.
Com a resultat de les reunions realitzades pel Grup de Treball, els dies 19
d’abril de 2010, 22 d’abril de 2010, 15 de juliol de 2010, 21 de juliol i 10 de
setembre de 2010; de les reunions realitzades dia 22 d’octubre de 2009, 12 de
novembre de 2009, 15 i 16 de setembre de 2010, amb associacions veïnals del
Molinar; dia 3 de març de 2010 amb la Federació d’Associacions de Veïns de
Palma; i els dies 15 i 29 de setembre de 2010 amb els grups polítics, es redactà
un nou document de proposta d’ordenació de la reserva estratègica de sòl, el
qual recollia les modificacions derivades d’incorporar els punts de l’Acord del
Ple de l’Ajuntament i del conjunt de reunions mantingudes durant aquest termini. Aquest document incorporà les aportacions de tots els membres del Grup de
Treball així com les aportacions dels grups veïnals per tal de millorar la proposta.
A les darreres reunions del Grup de Treball, es varen analitzar les modificacions proposades per a la seva incorporació a una nova documentació que
hauria de sotmetre’s a un nou període d’informació pública, les quals gairebé
suposaven una nova ordenació.
Les característiques principals de la nova proposta d’ordenació varen ser:
- La prolongació del sistema viari del Molinar en les dues orientacions de
l’espai, nord-sud i est-oest, garantint així la connexió amb el nucli urbà existent
i el passeig de primera línia de mar.
- Donar prioritat a l’ús residencial molt per sobre del terciari, prioritari en
l’ordenació del Pla Parcial aprovat l’any 2002, i especialment a l’habitatge protegit i de preu taxat.
- La integració de les illetes existents en la trama proposada, amb l’acabament de les illetes incompletes de la trama urbana, transformant-les en illetes
tancades i donant un final al teixit existent.
- La creació d’unes noves illetes de tipologia tancada, de dimensions
coherents amb les existent i suficients per tal de contenir espais lliures d’ús privatiu al seu interior i completar la resta de l’edificabilitat residencial del sector.
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A la darrera reunió del Grup de Treball, de 21 de juliol de 2010, es va analitzar el nou document redactat, el qual es proposà presentar a un nou període
d’informació pública.
Per tot l’exposat, a l’empara de l’article 4 b de la Llei 5/2008, i atesa la
importància i transcendència de les modificacions introduïdes, el Consell de
Govern, en data 1 d’octubre de 2010, adoptà l’acord d’obrir un nou termini d’informació pública d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació de l’anunci
en el BOIB, del document que recollia la proposta amb les modificacions de les
normes subsidiàries i complementàries del planejament de la reserva estratègica de sòl del sector SUNP 76-01 Son Bordoy.
Aquest Acord es va publicar en el BOIB núm. 147 de data 12 d’octubre
de 2010.
En aquest període d’informació pública es varen rebre 13 al·legacions.
El contingut d’aquestes al·legacions així com dels diferents informes
rebuts durant i després d’aquest període s’inclouen en una memòria específica
de tramitació, informació pública i participació.
El resultat de l’estimació total o parcial de determinades al·legacions i de
la incorporació de les correccions i millores derivades del contingut dels informes rebuts, amb especial atenció als de l’Ajuntament de Palma i el Consell
Insular, atès el caire d’informes vinculants que els confereix la Llei 5/2008, de
14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges
de protecció pública, configuren la present redacció de les normes subsidiàries
i complementàries.
La redacció detallada de les correccions que s’han considerat necessàries
introduir, per tal de disposar d’una documentació de les normes subsidiàries i
complementàries que pugui ser sotmesa a l’aprovació definitiva del Consell de
Govern de les Illes Balears, consta dels següents punts:
1. S’incorpora major definició en el disseny, mecanisme d’obtenció de
terrenys i d’urbanització de l’enllaç amb l’Autopista de Llevant Ma-19, en
direcció sortida de Son Bordoy.
2. Es fan coincidir les noves alineacions en els entroncaments dels nous
vials amb els carrers Sant Marçal i Erwin Hubert, amb les existents.
3. El tram entre els carrers Estanislau de Kostka Aguiló i el nou vial
paral·lel del vial de vianants projectat és de trànsit rodat.
4. S’eviten els accessos a aparcaments soterranis en els vials de vianants.
5. S’afegeix a la proposta un annex d’estudi de trànsit.

- La reducció de la densitat de 75 habitatges/Ha aprovada inicialment a 66
hab/Ha, d’acord amb la densitat real de la zona (66,21 hab/ha), i del nombre
d’habitatges, de 846 a 750, que es desenvolupen en edificis de planta baixa i tres
alçades en les illetes que consoliden el nucli urbà existent, i en planta baixa i
quatre alçades en la resta d’edificis que configuren les noves illetes entorn al
nou espai lliure central.
- La creació d’un parc de grans dimensions en el centre del sector, el qual
actuarà com a punt articulador de la vida social de l’àmbit, així com de la resta
del barri del Molinar, mancat actualment d’un equipament verd d’aquestes
característiques i dimensions.
- La creació d’un eix cívic que travessa tot el sector en sentit nord-sud, i
que se suggereix a les administracions competents que l’allarguin en un futur
fins a la primera línia de mar, de manera que es converteixi en un eix vertebrador del barri, connectant equipaments existents amb altres de nova creació.
- La conservació del camí d’en Viquet, que és un altre suggeriment, perquè l’Administració consideri executar com a obra pròpia.
- La rehabilitació de fites importants existents en el medi rural immediat,
com són les cases de Can Ferrando i dos molins de vent, que s’integren en el
nou barri com a equipaments socioculturals i que el promotor proposa rehabilitar a càrrec seu.
- La connexió directa d’aquest sector amb la zona de ‘llevant’ del Molinar
mitjançant una nova Via de Circumval·lació, per tal de descongestionar de trànsit rodat l’eix central del nucli urbà del Molinar (carrer Capità Ramonell). Les
càrregues d’execució material d’aquest vial correspondran al promotor.

6. Amb referència a la previsió d’un vial en sòl rústic, exterior a l’àmbit
del sector:
És justificada aquesta possibilitat per part de les normes subsidiàries de
Son Bordoy i es recull de forma clara si és obligació del promotor assumir el
cost dels terrenys, quin és el sistema d’obtenció i la programació per la seva
urbanització.
7. S’amplia la superfície de la reserva per a sòl docent a 12.000 m2 tal
com figura en l’informe de l’Ajuntament i al del Consell.
8. Es redueix el sostre destinat a altres usos diferents del residencial a un
total màxim de 0,15 m2 sostre /m2 sòl.
9. S’inclou a la documentació el reconeixement de la totalitat dels drets de
l’Ajuntament en el sector, en funció del sostre ja equidistribuït i del coeficient
de zona i sector aplicables, així com l’aclariment del mecanisme de repartiment
del dit aprofitament, en virtut dels informes de l’Ajuntament realitzats.
10. S’inclou estudi econòmic financer, ajustat a les determinacions del
RPU78.
11. S’incorporen els compromisos de l’article 46 RPU78 entre urbanitzador i Ajuntament.
12. S’afegeix a la documentació un estudi de sostenibilitat econòmica, en
compliment de l’article 15 de l’RDL 2/2008, de 20 de juny.
13. Es consideren els impactes que poden ocasionar l’augment de densi-
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tat de població i d’edificabilitat, així com de l’alçada de les edificacions respecte del Pla Parcial anterior.
14. Es preveuen els impactes ambientals de l’augment del consum de
recursos naturals, generació de residus urbans i emissions atmosfèriques.
15. S’analitzen alternatives de mobilitat a la zona.
16. Es garanteix, per aplicació directa de les ordenances, el compliment
del nombre d’habitatges dels diferents tipus previstos.
17. Es defineixin els nombres tancats d’unitats per l’ús d’habitatge protegit o taxat.
18. Es defineix el nombre d’habitatges previstos per cadascun dels tipus
d’habitatge protegit (règim general, règim especial i concertades).
19. Pel que fa al fet que se supera l’aprofitament mitjà del PGOU, s’incorpora un annex específic a la documentació amb les justificacions corresponents del compliment de la legalitat en aquest punt, sobre la base de l’aplicació
de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció
de sòl per a habitatges de protecció pública.

30-05-2012

5

Aquest sector compta amb una superfície de 112.882 m2 i està integrat en
una de les àrees amb previsió de desenvolupament urbà al Pla Territorial de
Mallorca.
Està localitzat a l’est d’una àrea de sòl constituïda per blocs residencials i
a l’oest de les finques veïnes que constitueixen el sòl rústic del terme municipal
de Palma, entre l’enllaç de la Via de Cintura amb l’autopista de Llevant al nord
i el nucli actual del Molinar al sud, i constitueix un àrea ben comunicada i pròxima a dos dels accessos directes al centre de Palma.
L’àmbit d’actuació limita amb el nucli original del Molinar, sòl urbà consolidat i dotat de totes les infraestructures urbanístiques necessàries, com són
vials, abastiment d’aigües, recollida de pluvials, sanejament, energia elèctrica,
xarxa de telefonia i gas.
Les seves delimitació i situació es poden observar al plànol 1 ‘Situació i
àmbit de l’actuació’ de la documentació gràfica que s’adjunta.
Aquest àmbit va ser declarat àrea de reserva estratègica de sòl per l’Acord
del Consell de Govern de data 6 de març de 2009 de resolució de la convocatòria pública d’oferta de sòl per a la creació de reserves estratègiques de sòl.
1.2. TOPOGRAFIA, ESTAT ACTUAL I USOS

20. S’incorpora el còmput indicat en l’informe del Consell, de 3 habitants/habitatge.
21. Es destinen a ús comercial les corresponents plantes baixes d’edificis
residencials, restant-la de la prevista a les parcel·les 14 i 15.
22. S’incorpora un apartat referit als vials d’enllaç, especificant si aquests
es tracten o no de sistemes generals adscrits al sector en qüestió, i el cost efectiu tant de la seva adquisició com de la seva realització i les condicions i terminis per a la seva execució.
23. S’incorpora un annex amb els estudis específics sobre contaminació
acústica del sector i mesures correctores a proposar.
24. S’incorpora el grafiat dels aparcaments i la corresponent referència a
la memòria de les normes subsidiàries i complementàries de Son Bordoy.

Els terrenys objecte de les Normes Subsidiàries que es redacten comprenen la totalitat del sector Son Bordoy.
Els seus límits són els següents: al nord, l’enllaç de la Via de Cintura amb
l’autopista de Llevant; a l’est, els camps de les finques veïnes que formen part
del sòl rústic del terme de Palma; a l’oest, una àrea de sòl urbà que s’ha anat
consolidant durant la darrera dècada, formada fonamentalment per blocs residencials; i al sud, l’esmentat nucli del Molinar, on el seu límit es retalla contra
el tradicional teixit de carrers i illetes inacabades.
L’àrea d’actuació té una forma irregular amb dos trets que la fan molt
recognoscible, com són l’arc que pel nord dibuixa el traçat de l’enllaç esmentat
i la forma trencada amb la qual es trava amb les darreres illetes incomplertes del
nucli del Molinar.

25. S’incorporen les corresponents precisions als apartats dedicats a
cadascuna de les xarxes d’instal·lacions afectades.

La topografia dels terrenys és sensiblement plana, amb un lleuger pendent
en direcció nord-sud cap a la mar. La cota més alta es troba a +5,50 m i la més
baixa a +2,60 m, resultat entre ambdós punts un pendent uniforme del 0,6 %.

26. S’aporta la justificació corresponent, basada en dades municipals i/o
estudis reals, per tal d’incloure una informació al més exacta possible respecte
de la densitat actual del barri.

La totalitat de la superfície per ordenar es caracteritza per tractar-se d’una
explotació agrícola amb preferència de cultiu de cereals i de regadius, malgrat
que en l’actualitat es troba en estat d’abandonament.

27. Es mantenen els habitatges de preu taxat de l’aprovació inicial.

Actualment l’àmbit té diferents edificacions com són una casa de pagès,
casetes d’eines, aljubs, etc., moltes de les quals en desús i amb un estat de conservació deficient.

28. Pel que fa a les previsions de reserva per a usos socials, les normes
subsidiàries inclouen un article que defineix els usos possibles d’aquest
Equipament Social, que són, segons el reglament de Planejament: sanitari, assistencial, administratiu, cultural, recreatiu, club d’ancians i religiós.
29. Totes aquelles vies on les dues façanes del carrer, en tota la longitud
d’illeta, queden definides per nova edificació, s’han de regir per les determinacions del PGOU, que en general estableix una secció orientativa d’amplada de
17 m.
30. Els xamfrans, que el vigent PGOU estableix per a totes les illetes del
nucli des Molinar, s’assenyalen a les noves illetes previstes i a les que es completen, quan corresponguin a la confluència de vials de trànsit rodat.
Pel que fa al contingut de l’informe favorable de la Direcció General de
Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí que fa esment a l’aplicació dels articles 30 i 58 de la Llei de costes i el
seu Reglament per afecció parcial de la zona d’influència de 500 metres, s’inclou a l’annex d’aquesta memòria informe jurídic redactat a aquests efectes per
la Sra. Eva Biarnés Cortés, cap del Departament d’Habitatge de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge, de data 8 de novembre de 2011.
1.1. SITUACIÓ I ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació es troba situat al terme municipal de Palma. Correspon
a un sector de sòl urbanitzable programat, identificat com a Sector 76-01 Son
Bordoy pel Pla General d’Ordenació Urbana de Palma, aprovat definitivament
el 23.12.98 i publicat en el BOIB el 02.02.99

Entre aquestes edificacions es troben dos molins inclosos al Catàleg de
Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric, Artístic, Arquitectònic i
Paisatgístic de Palma, que corresponen a una fitxa genèrica amb clau 85-02
‘Molins de vent de treure aigua’, amb un grau de protecció A.
Aquestes edificacions poden identificar-se en el plànol d’ordenació de la
present proposta i, com es veurà, es proposa conservar-les i rehabilitar-les.
1.3. SITUACIÓ RESPECTE DEL PLANEJAMENT VIGENT
El Sector 76-01 ‘Son Bordoy’ comprèn uns terrenys qualificats pel Pla
General d’Ordenació Urbana de Palma (Revisió de 1998) com a ‘sòl urbanitzable programat’, per desenvolupar mitjançant un Pla Parcial.
El PGOU determina les incompatibilitats d’usos i limitacions establertes
per aquesta qualificació de sòl, així com una limitació de densitat de 75Hab/Ha
i els estàndards que estableixen les reserves mínimes de cessions per a sistemes
locals d’espais lliures i equipaments.
El sector compta amb un Programa d’Actuació Urbanística, aprovat definitivament el 16.07.03, i un Pla Parcial, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament el 25.11.04, així com un Projecte de Compensació, aprovat definitivament el 25.01.06, i un Projecte d’Urbanització, aprovat inicialment.
El Pla Parcial aprovat destina una superfície de 58.727 m2 a sòl no lucratiu i una superfície de 54.155 m2 a sòl lucratiu, i fixa una ordenació d’acord
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amb els paràmetres establerts a la fitxa urbanística ‘Sòl Urbanitzable Programat.
Sector Son Bordoy’, que s’adjunta a l’apartat 1.3.1. Posteriorment s’han aprovat definitivament dos estudis de detall de reordenació de volums en diferents
illetes del Sector.
L’àmbit d’actuació es troba inclòs en una de les àrees amb previsió de desenvolupament urbà del Pla Territorial de Mallorca.
Entre les edificacions existents dintre del Sector es troben dos molins
inclosos al Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès Històric,
Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, corresponents a una fitxa genèrica amb clau 85-02 ‘Molins de vent de treure aigua’, amb un grau de protecció
A.
Cal ressenyar que segons fitxa genèrica, adjunta a l’apartat 1.3.2., aquesta protecció no sols afecta el molí en sentit estricte sinó que, en els casos pertinents, també es refereix a totes les edificacions vinculades a aquest.
Actualment, l’Adaptació del Pla General a les determinacions del Pla
Territorial es troba en fase d’aprovació inicial, amb data 26.04.07 (BOIB núm.
76, 22.05.07).
En els plànols corresponents a l’adaptació queden localitzats els dos
molins inclosos en el Catàleg de Protecció d’Edificis i Elements d’Interès
Històric, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic de Palma, els quals corresponen a
les fitxes amb claus 85-02, números 1025 i 1027, amb un grau de protecció A2,
segons fitxes adjuntes a l’apartat 1.3.3.
La catalogació està inclosa a l’annex Normes V, Tom 5, del Catàleg de
Molins de l’esmentada Adaptació al Pla Territorial de Mallorca.
1.3.1. FITXA SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT. SECTOR SON
BORDOY

1.3.2. FITXA DE CATÀLEG DE PROTECCIÓ D’EDIFICIS I ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, ARQUITECTÒNIC I
PAISATGÍSTIC. PLA GENERAL VIGENT
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1.3.3. FITXES DE CATÀLEG DE PROTECCIÓ D’EDIFICIS I ELEMENTS D’INTERÈS HISTÒRIC, ARTÍSTIC, ARQUITECTÒNIC I
PAISATGÍSTIC DE PALMA.
ADAPTACIÓ DEL PLA GENERAL AL PLA TERRITORIAL.
APROVACIÓ INICIAL
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1.4. SITUACIÓ RESPECTE A LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
Actualment, l’accés als terrenys del sector es duu a terme a través dels
eixos viaris següents: al nord, el camí d’en Viquet; al sud, el carrer del Brigada
Alonso Pol; i al sud-oest, tallats per l’àmbit d’actuació, els carrers de Cal Saul,
Teniente Cañellas Alcover, Sant Marçal i Ciutat de la Plata (aquest últim acabat
en una rotonda de cul-de-sac).
Actualment, el transport públic més proper és l’aturada d’autobús urbà
(EMT) del carrer de Llucmajor.
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seu administrador únic actuaria com a propietari-interlocutor i promotor de la
posterior urbanització dels terrenys, en compliment de l’article 3.3.a) de la Llei
5/2008. Així es va entendre per les diferents administracions informants,
Ajuntament i Consell Insular, no plantejant cap tipus de problema el fet que el
mateix Ajuntament ja fos propietari de parcel·les procedents del Pla Parcial
aprovat i el consegüent projecte de compensació.

ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT

Respecte a les xarxes de serveis existents:
- Hi ha evacuació de pluvials en els següents vials: carrer de Cal Saul,
carrer Ciutat de la Plata, carrer de Sant Marçal i carrer Teniente Cañellas
Alcover.
- Hi ha xarxa de clavegueram en els següents vials: carrer Ciutat de la
Plata, carrer de Sant Marçal, carrer Teniente Cañellas Alcover i carrer de Cal
Saul. El sector es troba situat a 1 km de l’EDAR Palma II (Son Puig).
- Hi ha xarxa d’aigua potable en els següents vials: carrer Ciutat de la
Plata, carrer de Sant Marçal, carrer Teniente Cañellas Alcover i carrer de Cal
Saul.
- Hi ha una línia elèctrica aèria de mitja tensió que travessa el sector, que
procedeix de la subestació de Son Molines. Aquesta línia es ramifica en tres
punts per tal de subministrar energia elèctrica al Molinar, a les cases de Son
Bordoy i a altres consums a l’est i nord de l’àmbit d’actuació.
- Hi ha línies de baixa tensió i telèfon que arriben al límit sud del sector.
- Hi ha enllumenat públic en els següents vials: carrer Ciutat de la Plata,
carrer de Sant Marçal, carrer Teniente Cañellas Alcover, carrer del Brigada
Alonso Pol i carrer de Cal Saul.
- Hi ha distribució de gas canalitzat en la zona del Molinar.
La connexió amb les xarxes d’abastament d’aigua potable, telèfon i electricitat, així com la solució adoptada per a la xarxa de sanejament i gas, es detallaran en el corresponent projecte d’urbanització del sector.
2. MEMÒRIA DE L’ORDENACIÓ DETALLADA
1.5. ANÀLISI DELS RISCS
2.1.
L’àmbit d’actuació forma part d’una conca poc extensa, la qual limita amb
l’autovia de Llevant al nord, el Port del Portitxol a ponent, i el Torrent Gros a
llevant.
La seva hidrografia és poc important i no hi ha cursos hidrogràfics. Es
tracta d’una zona amb una litologia relativament permeable i, per tant, amb una
escorrentia superficial poc important.
L’aigua que cau en la zona discorre en direcció nord-est, sud-oest, i coincideix amb la direcció dels pendents del sector.
En el plànol B.04 ‘Torrents i Tàlvegs. Protecció i Canalització. Zones
inundables’ del Pla General de Palma, se pot apreciar la inexistència de zones
inundables en la conca.
Els terrenys inclosos en el sector no estan afectats per cap àrea de prevenció dels riscs establerts pel Pla Territorial de Mallorca, la qual cosa facilita
l’execució de la urbanització i la seva connexió amb les infraestructures del
nucli urbà esmentat.
1.6. ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT
La propietat del sòl queda reflectida en el següent quadre ‘Estructura de
la propietat’, on s’especifica la delimitació de les finques, tal com es configura
en l’actualitat segons les dades cadastrals i en correspondència amb el plànol
d’informació de les normes subsidiàries i complementàries aprovades inicialment el 20 de novembre de 2009.
La totalitat de les finques privades són propietat de la societat de Haras
Gestión de Suelo. La resta de les finques són propietat de l’Administració municipal i procedeixen del desenvolupament del Pla Parcial i del projecte de compensació, aprovats en aquest sector amb anterioritat a la declaració de reserva
estratègica de sòl dels terrenys.
En la documentació administrativa presentada com a part de l’oferta de
sòl en la corresponent convocatòria figurava una declaració del promotor en el
sentit que actuava com a propietari únic, aportant les corresponents escriptures
i, més concretament, atès que els propietaris ofertants dels terrenys presentaren
una escriptura de constitució de societat limitada, de la qual es desprenia que el

OBJECTIUS DE LA RESERVA ESTRATÈGICA

La present documentació es redacta amb la finalitat de donar compliment
a les condicions i els criteris de la Llei 5/2008, de 14 de maig (BOIB núm. 68,
de 17.05.08), d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.
Les actuacions urgents a les quals fa referència el títol d’aquesta Llei
reben el nom de ‘reserves estratègiques de sòl’ i tenen la consideració d’actuacions d’interès general, atès que es tracta d’actuacions urgents i necessàries per
fer front a la manca constatada de sòl de desenvolupament urbà destinat a habitatge de protecció pública en les Illes Balears.
El Consell de Govern de data 6 de març de 2009 va aprovar la proposta
de resolució de la convocatòria pública (BOIB núm. 102, de 22 de juliol de
2008. Acord de Consell de Govern de 18 de juliol) per implantar reserves estratègiques de sòl, seleccionant 7 ofertes entre les quals es troba l’oferta ubicada al
sector 76-01. Son Bordoy. Palma. Mallorca.
Les normes subsidiàries tenen com a finalitat la planificació urbanística de
la reserva estratègica de sòl, denominada Son Bordoy, establint les determinacions de caràcter general i els usos globals dels terrenys, així com l’ordenació
de detall i els usos específics d’aquests.
L’objectiu principal de l’actuació és ordenar un fragment de la ciutat de
Palma, establir una ordenació coherent amb el model urbanístic implantat pel
planejament general vigent, integrada en la trama urbana existent, i oferir una
àrea residencial amb un alt percentatge d’habitatge de protecció pública, rica en
espais públics, serveis, usos i activitats.
D’acord amb els criteris establerts en la Llei 5/2008, s’han tingut en
compte en la redacció de les normes subsidiàries i complementàries del planejament els aspectes següents:
1. La idoneïtat en la ubicació física del sector Son Bordoy i la seva situació en relació amb els sistemes generals i altres elements urbans significatius
existents.
2. La seva continuïtat i connexió amb la trama viària i amb les xarxes d’infraestructures existents.
3. L’ordenació urbanística des d’una perspectiva ambiental i paisatgística,
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així com la incorporació de mesures que permetin un desenvolupament urbanístic sostenible, sensible a l’ús respectuós i eficient dels recursos naturals, i
dels valors paisatgístics, històrics i culturals.
4. La millora assolida amb les cessions de sòl per a espais lliures i equipaments públics per a l’ús dels ciutadans.
5. La possibilitat de configuració d’una identitat pròpia de l’àrea residencial, que la qualifiqui i afavoreixi la cohesió social.
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sòl esmentat es destinarà a la construcció d’habitatges de protecció pública i els
terrenys corresponents a aquesta cessió s’hauran de lliurar urbanitzats a
l’Administració.
Les normes que es redacten compleixen amb l’article 6 de la Llei 4/2008
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons el qual s’exigeix una
reserva mínima d’habitatges de protecció pública d’un 30 % del sostre edificable d’ús residencial per a aquells sòls urbans no consolidats integrats dintre
d’una unitat d’execució.

2.1.1. Densitat d’habitatges
La Llei 5/2008, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, regula en l’article 2 e dos aspectes bàsics en
l’ordenació de les reserves estratègiques de sòl al municipi de Palma.
D’una banda, fixa una densitat màxima de 225 habitants per hectàrea i, de
l’altra, una edificabilitat màxima de 0,90 m2 de sostre per m2 de sòl, permetent
destinar d’aquesta edificabilitat màxima assenyalada un màxim de 0,15
m2st/m2s a usos compatibles i complementaris del residencial.
Aquests estàndards aplicats en l’àmbit de l’actuació signifiquen:
Superfície inclosa en l’àmbit de l’actuació (Sector 76-01): 112.882 m2.
Densitat màxima (225 hab/Ha): 2.539 habitants.
Edificabilitat màxima: 0,90 x 112.882 m2 = 101.593,80 m2.
D’acord amb la legislació urbanística vigent, l’edificabilitat global s’entén aplicada a l’aprofitament, no computant l’edificabilitat corresponent als
equipaments.
L’edificabilitat màxima assignable a cada un dels diferents usos en la
redacció de l’ordenació del sector és la següent:
Edificabilitat total: 0,90 m2st/m2s = 101.593,80 m2.
Edificabilitat ús residencial: 0,75 m2st/m2s = 84.661,50 m2.
Edificabilitat altres usos: 0,15 m2st/m2s = 16.932,30 m2.

La reserva mínima del 50 % de l’edificabilitat d’ús residencial prevista,
exigida per la Llei 5/2008, de 14 de maig, per a la construcció d’habitatges de
protecció pública o de preu taxat, supera àmpliament l’exigida per la Llei
4/2008.
2.1.3. Dotació de sòl per sistemes
2.1.3.1. Sistemes locals
Les normes subsidiàries que es redacten s’ajusten a les disposicions contingudes en la Llei del sòl i ordenació urbana, RD 1346/1976 i al seu Reglament
de Planejament Urbanístic RD 2159/1978, així com a la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública.
D’acord amb l’article 83 de la Llei del sòl de 1976, els propietaris de sòl
urbà han de cedir gratuïtament als ajuntaments respectius els terrenys destinats
a vials, parcs, jardins públics i centres d’educació al servei del polígon o unitat
d’actuació corresponent.
D’acord amb la previsió de construcció de 750 habitatges al sector de Son
Bordoy, i per tal d’establir la dotació del sòl per a sistemes locals, s’han verificat les reserves mínimes establertes per l’article 10 de l’annex del Reglament de
planejament urbanístic, per a una ‘Unitat Integrada’ (<1.000 habitatges), consistents en:
1. Sistemes d’espais lliures de domini i ús públic:

Tenint en compte que la densitat màxima permesa és de 2.539 habitants i
computant 3 habitants per habitatge, el nombre màxim d’habitatges per preveure al sector Son Bordoy és de 846.

Àrees de joc d’infants: 6 m2sòl/habitatge:
Jardins: 15 m2sòl/habitatge:
Total:

La present reserva estratègica de sòl proposa una superfície de sòl lucratiu de 43.511 m2, destinant-ne la resta del sector, 69.371 m2, a sòl no lucratiu.

2. Centres docents:

Els aprofitaments i la densitat d’habitatges resultants en l’àmbit de la
reserva estratègica, inferiors als permesos per la Llei 5/2008, són els següents:

Preescolar: 2 m2sòl/habitatge :
Escoles d’educació primària: 10 m2sòl/habitatge:

Superfície sòl lucratiu: 43.511 m2.
Densitat d’habitatges= 750 habitatges (66,44 hab./Ha < 75 hab./Ha)*
Densitat màxima= 2.250 habitants. (199 < 225 habitants/Ha).
Edificabilitat total = 97.967,10 m2st. (0,87 < 0,90 m2st/m2s).
Edificabilitat residencial = 81.037 m2st. (0,72 < 0,75 m2st/m2s).
Edificabilitat altres usos = 16.930,10 m2st. (0,15 m2st/m2s).
(*) La densitat d’habitatges proposada és inferior a la limitació establerta pel Pla General de Palma, 75
habitatges/Ha, per a la classificació de sòl establerta al Sector.

2.1.2. Habitatges de protecció pública
La Llei 5/2008 estableix en el seu article 2 b un percentatge mínim del 50
% de l’edificabilitat total prevista en la reserva estratègica de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública o de preu taxat a elecció del promotor,
i en reserva en tot cas un mínim d’un 15 % per a les de protecció pública.
Com a conseqüència d’aquests percentatges mínims, i tenint en compte
que l’edificabilitat total de l’àmbit d’actuació és de 97.969 m2, l’edificabilitat
mínima corresponent a la construcció d’habitatges de protecció pública o de
preu taxat resulta de 48.984,50 m2; es destina un mínim de 14.695,35 m2 a les
unitats de protecció pública.
Segons el mateix article 2 b, en el supòsit que existeixi habitatge de preu
taxat, els propietaris i els promotors dels terrenys han d’efectuar les cessions de
sòl que legalment siguin procedents, amb la particularitat que la cessió de l’aprofitament urbanístic a què es refereix l’article 16.1 b de la Llei 8/2007 de sòl
sigui del 15 % del total de la reserva. Aquesta cessió es durà a terme assignant
a l’ajuntament respectiu el sòl corresponent a l’esmentat percentatge a cada un
dels usos d’habitatge lliure, habitatge taxat i habitatge de protecció pública. El

4.500 m2
11.250 m2
15.750 m2

1.500 m2(*)
7.500 m2(*)

(*) Agrupació de les reserves de sòl per a centres docents
en unitats escolars complertes (art. 5.2 Annex RPU).

Superfície mínima de parcel·la:
Preescolar: unitats mínimes de 1.000 m2.
Escoles d’educació primària:
Total:
3. Serveis d’interès públic i social.
Parcs esportius: 6 m2sòl/habitatge:
Equipaments comercials: 2 m2sostre/habitatge:
Equipaments socials: 4 m2sòl/habitatge:

2.000 m2
10.000 m2
12.000 m2

4.500 m2
1.500 m2
3.000 m2(*)

(*) Entre els usos de la reserva d’equipament social
es distingiran, almenys, els corresponents a usos
sanitaris i administratius (art. 10 Annex RPU).

4. Places d’aparcament.
1 plaça / 100 m2 d’edificació:

983uds(*)

(*) Només s’admetrà en situació a l’aire lliure,
annexa a la xarxa viària, un màxim del 50 %.
(art.7 Annex RPU).

D’acord amb el Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, ‘en les vies públiques, en zones determinades pel planejament urbanístic com a zones d’estacionament de vehicles lleugers, els Ajuntaments reservaran, permanentment, una plaça accessible, més una altra per cada 33 places,
tan pròxima com sigui possible als guals d’accés a la vorera’.
Pel que fa a les places d’aparcament, cal assenyalar que el vigent Pla
General de Palma determina el nombre de places d’aparcament per reservar d’acord amb els següents mòduls:
1. Ús residencial plurifamiliar:

1,50 places / habitatge o
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1 plaça/habitatge

2. Ús comercial:

1 plaça/75 m2

3. Ús administratiu:

1 plaça/75 m2

4. Ús esportiu:

1 plaça/50 localitats
+ 1plaça/200 m2 superf. restant

5. Ús assistencial o sanitari:
6. Altres usos:

1 plaça/15 usuaris
1 plaça/100 m2

El Pla General d’Ordenació Urbana de Palma considera que aquestes
reserves de sòl per a sistemes locals han de ser, com a mínim, les corresponents
al sistema d’espais lliures de domini i ús públic, centres docents, zones esportives i terrenys necessaris per a la instal·lació i funcionament de les dotacions
públiques.
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habitatges, amb la utilització de materials que garanteixin la permeabilitat del
sol, utilització de sistemes lumínics coherents amb la llei de protecció contra la
contaminació lumínica, garantia d’assolellament en els habitatges, proteccions
solars en les obertures, etc.
És preferent utilitzar paviments permeables a l’aigua per evitar un alt percentatge de superfícies segellades que no permetin tornar l’aigua de pluja al
cicle hídric natural. D’aquesta manera, es redueixen efectes negatius d’escassetat d’aigua potable i l’augment d’inundacions. Utilitzar, per exemple, pavimentació amb llambordes deixant junta verda, blocs de formigó amb alvèols, pavimentació a base d’àrids aglomerats. En general, deixar abundant superfície
sense segellar i pavimentar per evitar el sobreescalfament de l’entorn, sobretot
durant els mesos d’estiu. Per aquest mateix motiu, elements com carrers o places d’aparcament han de ser enjardinats i dotats d’elements que generin ombra.
2. Recolzament en eficiència energètica. Compliment de la implantació de
sistemes de captació solar tèrmica per a aigua calenta sanitària, recomanació de
vidres dobles en les façanes nord, etc.
En la urbanització, de la mateixa manera que en la construcció d’edificis,
s’han de col·locar materials resistents i de baix manteniment, evitant així el malbaratament de recursos i la generació de residus innecessaris. Amb la utilització
de materials procedents de les Illes Balears es poden evitar costs de transport i
de consum d’energia i combustible. S’han de col·locar preferentment materials
no contaminants provinents de fonts sostenibles.
3. Optimització de recursos naturals. Recomanació d’instal·lació de mecanismes estalviadors del consum d’aigua d’aparells sanitaris, utilització de sistemes de reg per degoteig, implantació d’espècies naturals autòctones o adaptades, etc.
Per tal d’estalviar aigua potable es recomana preveure zones de recollida
d’aigua de pluja i el seu emmagatzematge per a la seva utilització en reg de
zones de vegetació.

2.1.3.2. Sistemes generals adscrits al sector
L’apartat 3 de la Norma 9 del Pla Territorial de Mallorca precisa que l’obligació de què el planejament general reservi per a sistemes generals almenys
un 20 % de la superfície del nou sòl de creixement residencial és només per a
sòls urbanitzables no delimitats ni classificats amb anterioritat a l’entrada en
vigor d’aquest (gener de 2005).

Cal preveure una altra xarxa d’aigües regenerades pel reg de zones verdes
i arbrat. Aquesta xarxa serà independent de qualsevol altra i s’alimentarà, quan
sigui possible, de les aigües depurades a l’EDAR Palma II (Son Puig), qüestió
a negociar amb EMAYA.
La plantació d’espècies autòctones protegeix i enforteix l’ecosistema
local, ja que la plantació s’integra i continua xarxes de fauna i flora existents.

El SUNP 76-01 Son Bordoy fou delimitat en el Pla General d’Ordenació
Urbana de Palma de 1998, per la qual cosa, pel fet de no tractar-se d’un nou sector urbanitzable, no se’n deriva cap cessió de l’aplicació de la Norma 9 del
PTM.

S’han de preveure elements de mobiliari i plantacions que proporcionin
protecció del vent i el sol, no sols per fer agradable i habitable la urbanització,
sinó també per evitar la ràpida evaporació de l’aigua de reg. Aquests elements
poden ser, entre d’altres, pèrgoles, murs, plantació d’illes vegetatives d’espècies
altes o arbustives amb fullatge dens, etc. En les zones enjardinades, s’han d’utilitzar productes que millorin la capacitat d’emmagatzematge d’aigua del terra
i substrats en superfície que evitin la ràpida evaporació de l’aigua de reg.

S’adjunta un annex a la memòria amb un informe del catedràtic de dret
administratiu Sr. Avel·lí Blasco, que fa referència a aquest punt.

És favorable mantenir zones vegetatives existents que ja formen un ecosistema estable i integrar plantacions noves per tal d’establir corredors verds.

Tot i amb això, es proposa una compensació a favor de l’Ajuntament consistent en l’execució d’una via de circumval·lació, connexió del sector amb el
nou enllaç amb la Ma-19, que tot i essent exterior a l’àmbit de la reserva estratègica de sòl, el seu cost serà una càrrega del promotor del sector.

Accions positives sobre l’entorn:
Cada urbanització nova, una vegada acabada, modifica el microclima
existent i genera el seu propi. Per tant, a l’hora de distribuir elements d’edificació i vegetació s’han de tenir en compte les principals direccions de vent, com
per exemple la brisa marina, per tal d’aprofitar el seu efecte refrigerant i/o assecant en els mesos d’estiu i evitar pèrdues d’energia en els mesos d’hivern. De la
mateixa forma, s’ha de tenir en compte l’òptima ordenació d’edificació i dels
espais lliures a l’hora de l’aprofitament del sòl.

No es tracta, per tant, d’un sistema general adscrit al sector sinó d’una
connexió amb els sistemes generals.
Cal esmentar que l’informe tècnic municipal corresponent a l’Avanç de
les Normes Subsidiàries i Complementàries del Sector de Son Bordoy inclou un
càlcul de la superfície del nou sòl de creixement que es generaria en aquest cas
i que seria de 69.576,25 m2. Per tant, tot i que jurídicament sembla clar que no
hi ha obligació de la cessió del 20 % del sòl, per no ser pròpiament un nou creixement, pot establir-se un paral·lelisme entre la superfície del vial exterior, que
serà una càrrega pel promotor, de 17.684 m2 i la corresponent al 20 % de
69.576,25 m2 = 13.915,25 m2, clarament inferior.
2.1.4. Sostenibilitat del desenvolupament urbà
És objectiu de la present regulació establir uns criteris d’ordenació que
vetllin per la protecció del medi ambient, per la qual cosa es donarà prioritat a
l’assoliment dels objectius següents:
1. Millora de les condicions de qualitat urbana dels espais públics i dels

Es procurarà un tractament unitari de l’espai lliure d’ús privatiu, localitzat
en els interiors de les illetes, així com l’orientació d’habitatges passants nordsud, per tal d’evitar que el sol baix d’oest o est no entri plenament en els habitatges ni escalfi en excés les façanes amb aquesta orientació.
4. Incorporació de criteris de mobilitat sostenible. Definició de seccions
de carrers amb atenció a la vorera i espai per al vianant, integració dels itineraris en bicicleta, recomanació de paviments amb material reductor de soroll,
accions de pacificació de trànsit, etc.
Per tal de fomentar el trànsit alternatiu al trànsit de vehicles motoritzats
privats, no sols s’han de preveure camins i rutes còmodes sense obstacles per als
usuaris d’aquests mitjans de transport alternatius, sinó que també s’han d’estudiar les connexions i la integració a la xarxa general d’aquests camins. S’han de
preveure totes les instal·lacions necessàries, com són per exemple àrees de des-
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cans en camins de vianants o vies ciclistes, suficients places d’aparcament adequades per a bicicletes, pròximes a les entrades de zones d’equipaments i residencials, parades de transport públic fàcilment accessibles en punts estratègics,
etc. Cal evitar punts conflictius o incòmodes, com poden ser un final inesperat
de camí o interseccions sense solució de pas amb vies de trànsit rodat.
2.2.

CRITERIS DE L’ORDENACIÓ DETALLADA

D’acord amb els objectius generals anteriorment descrits, s’ha fixat una
sèrie de criteris generals, establerts per la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, en el marc de la qual es redacta la present proposta d’ordenació. Aquests criteris consisteixen en:
- Integrar el nou creixement residencial en la trama urbana preexistent,
així com fomentar la riquesa i diversitat en les tipologies edificatòries, en els
espais públics, en els serveis i en els usos.
- Possibilitar la configuració d’una identitat pròpia de l’àrea residencial,
que la qualifiqui urbanística i arquitectònicament.
- Distribuir el sòl destinat a espais lliures verds de manera que sigui fàcilment accessible, afavorint la connectivitat amb altres espais públics relacionats.
- Afavorir la continuïtat dels recorreguts amb prioritat pels vianants, de les
traces dels carrers preexistents, i dels itineraris dels serveis de transport públic.
- Integrar les mesures que permetin un desenvolupament urbanístic sostenible, sensible a l’ús respectuós i eficient del recursos naturals, i dels valors paisatgístics, històrics i culturals.
2.3.

DESCRIPCIÓ DE L’ORDENACIÓ

2.3.1. Estructura general de l’actuació
L’àmbit de la reserva estratègica de sòl se situa a l’extrem est de la ciutat
de Palma, passat el límit que suposa per a la ciutat la Via de Cintura Ma-20.
Es tracta d’un sector annex a la zona urbana del Molinar, el qual actua de
‘final’ de ciutat pel fet de limitar al nord amb l’enllaç de la Via de Cintura amb
l’autopista de Llevant; al sud, amb una trama de carrers i illetes incompletes,
final inacabat del nucli tradicional del Molinar; a l’oest amb una nova àrea residencial, i a l’est amb una zona esportiva.
L’ordenació adoptada dóna resposta als condicionants que imposa el planejament vigent i l’ordenació viària existent, a més dels derivats de la geometria, topografia, orientació i preexistències dels terrenys del sector, tot seguint
criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
Respecte als condicionaments urbanístics derivats del planejament vigent,
el més destacat és la connexió directa d’aquest sector amb la zona de ‘llevant’
del Molinar mitjançant una nova Via de Circumval·lació, per tal de descongestionar de trànsit rodat l’eix central del nucli urbà del Molinar (carrer del Capità
Ramonell).
Les normes subsidiàries que es redacten presenten una modificació en el
traçat d’aquest vial d’enllaç respecte del fixat pel Pla General. El motiu d’aquesta variació respon al fet que amb la ubicació proposada s’aconsegueix una
divisió més racional del sector, a més d’enllaçar amb menor consum de territori el nou vial amb el nus circulatori de la Via de Cintura i el vial existent que
connecta amb la façana marítima.
2.3.1.1. Justificacions generals
Les principals característiques de l’ordenació que es presenta són les
següents:
- La prolongació del sistema viari del Molinar en les dues orientacions de
l’espai, nord-sud i est-oest, garantint així la connexió amb el nucli urbà existent
i el passeig de primera línia de mar.
- Donar prioritat a l’ús residencial molt per sobre del terciari, prioritari en
l’ordenació del Pla Parcial aprovat l’any 2002, i especialment a l’habitatge protegit i de preu taxat.
- La integració de les illetes existents en la trama proposada, amb l’acabament de les illetes incompletes de la trama urbana, transformant-les en illetes
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tancades i donant un final al teixit existent.
- La creació d’unes noves illetes de tipologia tancada, de dimensions
coherents amb les existents i suficients per tal de contenir espais lliures d’ús privatiu al seu interior i completar la resta de l’edificabilitat residencial del sector.
- La reducció de la densitat de 75 habitatges/Ha, aprovada inicialment, a
66 hab/Ha, d’acord amb la densitat real de la zona (66,21 hab/ha), i del nombre
d’habitatges, de 846 a 750, que es desenvolupen en edificis de planta baixa i tres
alçades en les illetes que consoliden el nucli urbà existent, i en planta baixa i
quatre alçades en la resta d’edificis que configuren les noves illetes entorn al
nou espai lliure central.
- La creació d’un parc de grans dimensions en el centre del sector, el qual
actuarà com a punt articulador de la vida social de l’àmbit així com de la resta
del barri del Molinar, mancat actualment d’un equipament verd d’aquestes
característiques i dimensions.
- La creació d’uns vials per a vianants, que discorren tangencials al parc
central, a mode d’eixos vertebradors del barri, connectant equipaments existents
amb d’altres de nova creació.
- La conservació del camí d’en Viquet, que és un altre suggeriment, perquè l’Administració consideri executar com a obra pròpia.
- La rehabilitació de fites importants existents en el medi rural immediat,
com són les cases de Can Ferrando i dos molins de vent, que s’integren en el
nou barri com a equipaments socials i que el promotor proposa rehabilitar a
càrrec seu.
- La connexió directa d’aquest sector amb la zona de ‘llevant’ mitjançant
una nova Via de Circumval·lació, per tal de descongestionar de trànsit rodat
l’eix central del nucli urbà del Molinar (carrer Capità Ramonell). Les càrregues
d’execució d’aquest vial correspondran al promotor.
2.3.2. Sistema viari
L’esquema viari que es planteja respon a una trama ordenada de carrers
perpendiculars, prolongació dels existents, que donen com a resultat una dimensió d’illeta adequada al teixit residencial que es pretén.
El vial d’enllaç que travessa d’est a oest tota l’àrea d’actuació té, com s’ha
dit, un caràcter d’accés principal, i comunicant tots els equipaments i l’espai
lliure del sector.
La present proposta també inclou el traçat exterior al sector d’aquest vial,
el qual modifica el traçat actualment previst al Pla General d’Ordenació Urbana
de Palma.
Es planteja una jerarquia de vials, amb distinció dels que tenen un caire
eminentment rodat dels de menor secció, relacionats amb la trama del Molinar,
i els de vianants.
D’acord amb les seccions indicatives contingudes en la memòria del Pla
General de Palma, es defineixen els següents tipus de vials:
1. En la trama que completa l’existent del Molinar, i que coincideix amb
l’ordenació de 4 plantes d’alçada (illetes 5, 6, 7, 8, 9 i 10), es manté l’amplada
de 10 m quan s’han de completar carrers amb edificacions existents a ambdós
costats (illetes 5 i 6, al carrer Sant Marçal; illetes 6 i 10, al carrer Erwin Hubert).
La resta de carrers d’aquest sector, prolongació de les existents o que només
tenen edificis en un dels seus costats, s’amplien a 12 m. Aquests carrers mantindran un sentit únic de circulació i aparcament en un dels seus marges, millorant sensiblement la circulació dels vianants a les voreres.
2. En la nova trama, fins a la via connectora que coincideix amb l’ordenació de 5 plantes d’alçada (illetes 1, 2, 3 i 4), tots els vials de circulació rodada s’amplien a 17 m d’amplada, així com aquells que encara sent de circulació
per a vianants tinguin edificacions a ambdós costats (entre les illetes 2 i 3; entre
les illetes 3 i 4).
3. La via connectora o vial de circumval·lació del Molinar es projecta
amb una amplada de 25 m, d’acord amb les indicacions de la memòria del Pla
General de Palma, amb una secció similar a la dels vials de circumval·lació,
definida en el punt 2.3.4 de la memòria del text refós del Pla General.
Quant al disseny dels diferents vials, s’han previst amplàries de voravies,

12

BOIB

Num. 77 EXT.

zones d’aparcament, arbrat i pas d’instal·lacions adequats a les diferents necessitats i a la situació particular de cada un dels carrers, tot i mantenir una coherència i homogeneïtat de criteris.
Les característiques dels tres tipus de vials es defineixen en els plànols
d’ordenació corresponents.
2.3.2.1. Vial d’enllaç del sector amb els vials exteriors
L’ordenació de les presents normes subsidiàries resol la connexió directa
del sector amb el nou enllaç amb la MA-19 (rotonda Son Parera) mitjançant una
nova via de circumval·lació, la qual es perllonga més enllà de l’àmbit d’actuació fins arribar al punt d’enllaç esmentat.
L’objecte d’aquest enllaç pretén millorar la connectivitat de tot el barri del
Molinar, a més de facilitar els accessos al sector per desenvolupar.
Amb referència al mecanisme d’obtenció dels terrenys, l’existència de
l’esmentat vial és determinada pel mateix Pla General, per la qual cosa l’obligació d’obtenció dels terrenys i d’executar les obres d’urbanització dels vials
exteriors ja existia abans de la redacció d’aquesta reserva estratègica de sòl i
corresponia a l’Ajuntament de Palma.
D’acord amb el Text refós de la Llei de sòl, que imposa a l’urbanitzador
l’obligació no tan sols de ‘costejar i executar totes les obres d’urbanització previstes en l’actuació corresponent’, sinó també ‘d’aquelles infraestructures de
connexió amb les xarxes generals de serveis i d’ampliació i reforçament de les
existents fora de l’actuació que aquest demandi per la seva dimensió i característiques específiques’, la determinació d’un sector de sòl a desenvolupar pot
implicar l’obligació, per part del promotor, d’assumir l’execució d’actuacions
exteriors al sector.
Del paràgraf anterior es desprèn que l’Administració pot disposar l’execució d’actuacions fora de l’àmbit d’actuació.
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L’execució de les esmentades obres tindrà lloc, prèvia posada a disposició
del promotor, durant l’execució de les obres d’urbanització de la resta del sector.
2.3.3. Sistema d’espais verds públics
El sistema d’espais lliures públics consta de 15.771 m2, fet que suposa el
14 % de la superfície total del sector.
L’ordenació del sector planteja una distribució dels espais lliures públics
en quatre àrees independents.
La pràctica totalitat de la superfície destinada a espai lliure s’organitza en
el centre del sector, formant un gran parc a mode d’illeta quadrada, el qual alberga el 67 % de l’espai lliure total del sector, concretament 10.536 m2. D’aquesta
manera, el parc es converteix en el centre articulador de tot el sector, en torn del
qual s’organitzen els diferents eixos viaris i edificacions.
Les altres zones verdes responen a uns criteris oposats al del parc central.
Es tracta de tres àrees amb una superfície considerable, 2.051 m2, 2.624 m2 i
560 m2 respectivament, que actuen d’element de transició entre la trama urbana ordenada en forma de retícula i el tram curvilini del vial de circumval·lació
que travessa el sector.
En el disseny i configuració dels espais lliures públics s’han tingut en
compte les condicions establertes pel Reglament de planejament urbanístic, en
l’article 4 del seu annex, així com les normes de disseny d’espais públics, contingudes en l’annex V de les Normes del Pla General de Palma. Se n’ha procurat el màxim aprofitament social, així com la permeabilitat i el fàcil accés.
Al corresponent projecte d’urbanització es definirà detalladament el tractament d’aquestes zones.
2.3.4. Sistema d’equipaments

El paràgraf següent del text refós remet a la normativa autonòmica d’aplicació el fet d’incloure l’obligació per part del promotor de costejar o d’executar-les.
Per tant, pel fet de no haver-hi normativa autonòmica que reguli aquest
aspecte, no procediria imputar al promotor l’execució material de l’esmentat
vial.
No obstant això, per consideració de les característiques especials de la
Llei 5/2008 i de les necessitats plantejades per l’Administració respecte de l’esmentat vial, les normes presents són instruments hàbils per a la concreció de les
dites connexions exteriors, inseparables del mateix desenvolupament del sector,
encara que es refereixin a terrenys exteriors a aquest, així com per tal de determinar de forma paccionada la forma d’obtenció dels esmentats terrenys i de l’execució material sobre aquests.
Per aquest fet, en les normes subsidiàries que es redacten s’estableix l’obligació del promotor de fer-se càrrec de l’execució material del vial.
Respecte de l’obtenció dels terrenys i sens perjudici de l’obligació municipal de procedir a la seva expropiació i posar-los a disposició de la promotora,
s’adjunta a l’annex de les presents normes el compromís irrevocable del titular
de permutar els esmenats terrenys per altres confrontants amb la dita propietat,
de titularitat de l’Ajuntament de Palma.
Tenint en compte que part d’aquests terrenys són de titularitat municipal,
seria procedent la mera posada a disposició per a l’execució de les dites obres,
i, per consideració del compromís esmentat, es podrien permutar la resta de
terrenys per altres de confrontants, d’idèntica naturalesa i de titularitat municipal; tot això, sens prejudici de l’exercici de la facultat expropiadora que li
correspon.
Aquesta proposta s’incardina en la naturalesa convencional de l’adjudicació, si bé no arriba a l’obtenció dels terrenys exteriors, tant per no ser-li exigit
legalment com per resultar impossible la seva obtenció pel fet de mancar el promotor d’eines jurídiques que li permetin la seva adquisició per a la seva posterior entrega a la corporació municipal.
Els vials exteriors a l’àmbit no en formen part, ni per tant constitueixen
sistemes generals adscrits al sector, sinó que constitueixen meres obligacions de
connexió als sistemes generals, el cost d’execució material del qual assumeix el
promotor.

L’organització dels equipaments contribueix a reforçar l’ordenació plantejada.
Es distingeixen dos tipus d’equipaments, resolts de manera diferent:
D’una banda, una superfície destinada a equipament comercial, que en un
85,50 % es concentra al nord del sector, limitada per la via de circumval·lació
que travessa l’àmbit de l’actuació d’est a oest i per la Via de Cintura, localitzantne el 14,50 % restant en locals de planta baixa dels edificis residencials, d’acord amb les ordenances que els regulen, incloses al punt 4 del present document.
Amb referència a la superfície comercial localitzada al nord del sector, les
normes subsidiàries donen compliment a l’observació del Departament de
Carreteres del Consell Insular de Mallorca, sobre la possible afecció del sector
pel futur enllaç entre la Ma-19 i la Via de Cintura.
En aquest sentit, les normes subsidiàries no defineixen sobre els terrenys
afectats per aquesta futura connexió una major edificabilitat a l’establerta pel
pla parcial aprovat al sector.
En aquesta zona, el pla parcial defineix dues parcel·les, amb ús ‘equipament recreatiu i comercial’ i amb una edificabilitat de 0,7m2/m2. La superfície
afectada d’ambdues parcel·les per la nova infraestructura correspondria a 5.992
m2, amb una edificabilitat de 4.194,40 m2.
D’altra banda, la superfície comercial establerta en les normes subsidiàries es troba afectada en una superfície de 7.158 m2, fet pel qual es defineix una
parcel·la que incorpori la possible afecció, amb la mateixa edificabilitat que
l’establerta pel pla parcial.
Per tot el que s’ha exposat, es defineixin dues parcel·les comercials, una
primera amb una superfície de 7.532 m2 i una edificabilitat de 4.187,79 m2
(0,556m2/m2), i una segona, amb una superfície de 8.636 m2 i una edificabilitat de 9.957,30 m2 (1,153m2/m2).
D’altra banda, es troba la superfície d’equipaments no lucratius, que són
el docent, l’esportiu, el social i el comercial, amb un total de 20.204 m2, els
quals es distribueixen dispersos pel sector, actuant com a elements de connexió
del conjunt.
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La ubicació dels equipaments públics de la zona atén raons d’accessibilitat i cerca la millor relació amb la trama residencial i els espais públics. Amb
aquest criteri es realitzen diferents actuacions:
- Es projecten equipaments socials de petita dimensió que consoliden
espais buits en illetes existents, situant-se a prop dels eixos per a vianants proposats.
- S’aprofiten edificis existents al sector, cases de pagès, molins de treure
aigua, etc., que es rehabiliten per a un ús social.
- Es consolida i amplia una àrea esportiva existent, a la qual s’annexa a
més l’àrea prevista per a equipament docent.
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cipals dictaminin pel que fa al cas.
Les característiques referents al traçat i naturalesa, així com les condicions tècniques dels diferents serveis quedaran reflectides amb precisió en el
projecte d’urbanització del sector, d’acord amb la topografia dels terrenys, l’estructura dels vials, les característiques dels usos previstos per a cada parcel·la, i
dels respectius informes dels serveis tècnic municipals.
En les presents normes subsidiàries es preveuen aquells trets generals de
les xarxes de serveis que el projecte d’urbanització haurà de tenir en compte per
al disseny detallat de les xarxes.
2.4.1. Xarxa de clavegueram sanitari

Evidentment, tot el nou sistema d’equipaments suposa una millora considerable respecte de l’existent al barri i del que es podia configurar en base al Pla
Parcial aprovat l’any 2002, molt més limitat.
2.3.5. Sostre per a habitatge
D’acord amb els requeriments de la Llei 5/2008, la reserva estratègica de
sòl reserva un 50 % de l’edificabilitat total proposada al sector (97.969 m2) per
a la construcció d’edificis d’habitatges de protecció pública o de preu taxat, i en
destina un mínim del 15 % (14.695,35 m2) a les de protecció pública.
D’aquesta manera, el sostre per a edificacions d’habitatge protegit constitueix un important percentatge de sostre en la reserva, amb coherència amb l’objectiu principal del seu desenvolupament, consistent a subvenir amb una oferta
elevada d’habitatge de protecció la manca de sòl destinat a habitatge de protecció pública a les Illes Balears.
El 50 % de l’edificabilitat restant (48.984,50 m2) correspon a l’edificació
d’habitatges de preu lliure, així com als usos permesos no residencials (equipaments comercials).
Dins d’aquest sostre, la reserva preveu un sostre màxim per a altres usos
diferents a l’habitatge, amb l’objectiu d’oferir una major riquesa, diversitat i
complexitat en els usos i activitats de l’àmbit.
Aquest sostre suposa un total de 16.930,10 m2; es distribueix la resta de
superfície construïda entre els diferents tipus d’habitatge:
QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS TIPUS D’HABITATGES
TIPUS
NRE.
%
. SUP.
HABITATGES
d’Hab
CONSTRUÏDA
DE PREU TAXAT
350
46,67 %
34.289,15 m2
HPP
150
20,00 %
14.695,35 m2
LLIURE
250
33,33 %
32.052,50 m2
TOTAL
750
100 %
81.037,00 m2

% SC
42,31 %
18,14 %
39,55 %
100 %

L’habitatge de protecció pública ha de tenir un mínim de 45 metres quadrats útils, comptabilitzats d’acord amb la legislació vigent en matèria d’habitatges de protecció pública.
La superfície útil màxima dels habitatges de preu taxat ha de ser de 90
metres quadrats, mesurats amb els criteris d’amidament de l’article 4 del Reial
decret 3148/1978, de 10 de novembre.

Per al disseny i dimensionament de la xarxa d’evacuació d’aigües residuals del present sector es tindran en compte les determinacions del ‘Pliego de
prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones’,
el Document Bàsic HS del CTE i les ‘Normas técnicas para el proyecto y ejecución de obras de alcantarillado sanitario’ d’EMAYA.
La xarxa de clavegueram sanitari serà del tipus separatiu. Es preveu una
xarxa de gravetat que condueix les aigües residuals fins a les canonades municipals existents en els carrers adjacents al sector. L’informe d’Emaya, pel que fa
a la xarxa de sanejament, indica que les noves xarxes han de connectar exclusivament amb els carrers de Sant Marçal, Son Orpí i Cal Saul, sent convenient no
connectar la xarxa en el carrer Ciutat de la Plata.
Tota la xarxa de gravetat es projecta amb canonada de sanejament tipus
PVC, amb diàmetre Ø 315 mm, 6 atm., i adaptades al plec de condicions tècniques del MOPTMA, utilitzant marques comercials homologades. La canonada
discorrerà per la calçada i anirà allotjada en rasa, a una profunditat mínima de
1,30 m, mesurada sobre la generatriu superior del tub.
Els conductes de la xarxa d’aigües residuals discorreran sempre a cota
inferior a la rasant de les conduccions d’aigua potable. La profunditat de les
rases es determinarà de manera que les canonades resultin protegides dels efectes del trànsit i de les càrregues exteriors, així com preservades de les variacions
de temperatura del medi ambient.
En tots els canvis d’alineació, canvis de rasant, principi i final de tram,
connexions, i amb una separació màxima de 50 m en els trams rectes, es
col·locaran pous de registre d’1 m de diàmetre interior, amb marc i tapa de fosa
reforçada.
A l’efecte de càlcul, es considerarà que l’aigua per evacuar és igual a la
consumida, deduïda la destinada a regs de jardins. S’adoptarà com a diàmetre
únic Ø 315 mm, UNE 53332, i es comprovarà que els cabals de càlcul són suficients. Es considerarà el cas més desfavorable i que les seves pendents són del
6 %, en funció dels cabals previstos i diàmetres adoptats, per tal de mantenir
una velocitat de circulació entre 0,6 i 5 m/seg.
Determinats els cabals de càlcul d’aigües residuals, es considerarà la previsió de creixement futur dels cabals d’aigües residuals, aplicant un factor
corrector de majoració d’1,50.
La xarxa de sanejament inclourà els pous de registre que permetin:

2.4. XARXA DE SERVEIS
Les noves infraestructures de serveis en l’àmbit d’actuació del sector
SUNP 76-01 Son Bordoy seran les bàsiques necessàries per a un sòl urbà totalment consolidat per la urbanització, així com les corresponents per al compliment de la condició de solar, és a dir:

- L’accés a la xarxa per al control de les conduccions i la seva reparació.
- L’accés per a la neteja de conductes.
- L’accés per al control de les característiques d’aigües residuals.

A) Xarxa de proveïment d’aigua potable.
B) Xarxa de sanejament.
C) Xarxa d’aigües pluvials.
D) Xarxa d’aigües regenerades per a reg.
E) Xarxa de subministrament d’energia elèctrica, xarxa de Mitja Tensió,
xarxa de Baixa Tensió.
F) Xarxa d’enllumenat públic.
G) Xarxa de gas canalitzat.
H) Xarxes de Telefonia i Telecomunicacions.

Els pous de registre s’hauran de disposar:
- En els extrems de la xarxa.
- En totes les connexions de conductes.
- En totes les singularitats de la xarxa, com a canvis d’alineació o de
rasant.
- A distància màxima de 50 metres (col·lectors sense connexió de serveis:
150 m).
- En cada connexió de serveis procedent de blocs de més de dotze habitatges, o edificis singulars.
- En tots els canvis de diàmetre. En aquest cas, a banda i banda del pou es
mantindrà la cota de claus, produint-se el graó en la solera.
- Immediatament abans de l’entrada a una estació d’impulsió.

Les xarxes de serveis tindran les característiques adequades per als usos
del sòl previstos i es connectaran amb les xarxes existents en la trama urbana
confrontant, d’acord amb els informes que els diferents serveis i empreses muni-

Els materials per construir els pous podran ser:
- Formigó armat prefabricat amb gruix mínim de 10 cm.
- Formigó armat in situ fck>250Kg/cm2 amb gruix de 20 cm. (En el cas
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d’utilitzar tubs prefabricats, aquests tindran una resistència mínima a l’escalfament de 6000 Kg/ml.)

xió a la trama urbana del Molinar, atesa la repercussió del nou sector, quant al
cabal demandat.

La solera de formigó tindrà un gruix de 20 cm. El bastiment i la troneta de
tancament del pou seran de fosa gris. La resistència a tracció de les peces de fosa
serà com a mínim de 20 Kg/mm2.

Per a la seva distribució en el sector, es preveu una xarxa doble mallada
per a cadascuna de les voreres dels vials que el formen. La xarxa d’aigua potable es projectarà amb canonada de fosa dúctil de diàmetre 100 mm, homologada per EMAYA. Discorrerà sota les voreres i anirà allotjada en rasa, a 1 m de
profunditat, mesurada sobre la generatriu superior del tub.

Les connexions de serveis es recolliran al corresponent projecte d’urbanització.
2.4.2 Xarxa de drenatge (evacuació de pluvials)
Tal com s’indica al plànol núm. 07 de l’ordenació del PG de Palma
‘Torrents i tàlvegs, protecció i canalització, zones inundables’, l’àrea a desaiguar es troba a la conca situada entre la del torrent Gros i la del de Na Bàrbara,
i no es troba afectada per cap zona inundable.
L’informe dels serveis tècnics d’Emaya, pel que fa a la xarxa d’aigües pluvials, indica que les xarxes existents en la trama urbana adjacent només permeten la connexió de les illetes que completen les existents, sent les xarxes existents insuficients per assumir tot el polígon. La solució per a l’evacuació de les
aigües pluvials implica arribar al torrent de Na Bàrbara, a través del carrer transversal central.
Les característiques de la xarxa són les mateixes que les descrites per a la
xarxa de clavegueram sanitari, amb un diàmetre únic Ø 315 mm. UNE 53332.
La xarxa d’aigües pluvials es projectarà amb canonada de sanejament
tipus PVC, diàmetre Ø 315mm, 6 atm, adaptats al plec de condicions tècniques
del MOPTMA, utilitzant marques comercials que tingui homologades
l’Ajuntament de Palma, AENOR. La canonada discorrerà per la calçada, anirà
allotjada en rasa, a 1,30 m, i conduirà les aigües pluvials fins a la connexió amb
les xarxes existents en els carrers adjacents al sector.
Tots els vials del sector disposaran de xarxa de drenatge, amb desguassos
situats en els laterals de les calçades en la manera en què permetin recollir de la
forma més ràpida i eficient les aportacions d’aigua per vessament. La xarxa de
drenatge es completa amb la incorporació de pous de registre distribuïts davant
dels desguassos i en els canvis d’alineació, canvis de rasant, principi i final de
tram, connexions, i cada 50 m.

La xarxa es completarà amb vàlvules de comporta del mateix diàmetre
que les canonades que governen, que permetin les operacions de manteniment
de la xarxa. La xarxa es completarà amb desguassos, boques de reg i hidrants
contra incendis de tipus normalitzat.
La xarxa d’aigua potable s’executarà segons el que disposa el Reial decret
1423/1982, de 18 de juny, sobre reglamentació tecnicosanitària per al proveïment i control de qualitat de les aigües potables de consum públic, pel que fa a
la potabilitat de l’aigua. Els materials utilitzats hauran de ser resistents a la
corrosió i totalment estables amb el pas del temps, en les seves propietats físiques (resistència, rugositat, etc.). Tampoc hauran d’alterar les característiques de
l’aigua (sabor, olor, potabilitat, etc.). Els materials disposaran de la corresponent
homologació o certificació tècnica de normalització; s’han d’utilitzar els tipus
corresponents a l’ús d’aigua potable.
Com a norma general, la fondària mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi, al manco, a 1 m de la superfície i sempre per damunt
de les conduccions del clavegueram sanitari. Si puntualment això no fos possible per qüestions de topografia, de presència d’altres conduccions, etc., es prendran mesures de protecció addicionals.
Els cabals de càlcul s’establiran d’acord amb les previsions de consums
específics de cada zona. S’adoptaran, com a valors mínims, els que s’indiquen
en les normes tècniques per al proveïment d’aigua potable i en el document
bàsic de salubritat del CTE. El dimensionament de les canalitzacions permetrà
garantir en totes les connexions de serveis una pressió de servei mínima de 32
m.c.a i màxima de 46 m.c.a.
La xarxa d’aigua potable s’executarà de manera que les operacions de
neteja i manteniment es puguin efectuar amb la màxima facilitat, molèsties
mínimes per als usuaris i garantia de salubritat.

Per a l’estimació de la precipitació de disseny, s’ha utilitzat el mapa pluviomètric que apareix en el Document Bàsic HS Salubritat del Codi Tècnic de
l’Edificació, Apèndix B del DB-HS5, en el qual, en funció de la corba isohieta
i de la zona pluviomètrica corresponent a la localitat, s’obté la intensitat pluviomètrica I:

Es disposaran boques de reg en tots els encreuaments de carrers i com a
mínim cada 50 metres, amb model homologat per EMAYA. La xarxa de reg serà
independent per tal de poder funcionar amb l’abastiment d’aigua regenerada
procedent de la depuradora i de la qual existeix una conducció al camí de la
Síquia.

Zona:
Localitat:

Els hidrants contra incendis també es connectaran a la xarxa d’aigua potable, ja que segons EMAYA el subministrament és completament fiable.
S’instal·laran d’acord amb el que especifica l’ordenança municipal corresponent
i seran del tipus homologat pel cos de bombers de Palma.

Illes Balears
Palma

Zona Pluviomètrica:
Isohieta:
Intensitat pluviomètrica:

B
40
90 mm/h.

Es procedirà a la determinació del cabdal de càlcul de la conca, d’acord
amb la metodologia exposada en la Instrucció 5.2-IC. Una vegada adoptat el
diàmetre de la canonada, es comprovarà que se compleixen els paràmetres de
disseny:
a) Calat mínim superior a 30 mm.
b) Velocitat mínima de disseny superior a 0,30 m/s.
c) Velocitat màxima de disseny inferior a 6 m/s.
d) Condició d’autoneteja T(N/m2) > 1 N/m2.
2.4.3 Xarxa d’aigua potable
Per al disseny i dimensionament de la xarxa d’abastiment d’aigua potable
d’aquestes normes subsidiàries i complementàries, s’han tingut en compte les
determinacions del ‘Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua’, el DB-HS del CTE i les ‘Normas técnicas para el proyecto y ejecución de obras de abastecimiento de agua potable’ d’EMAYA, ja que
l’aigua per distribuir a la urbanització prové de la xarxa municipal. El disseny i
l’alimentació de la xarxa es faran considerant la hipòtesi de consum més desfavorable.
El subministrament d’aigua potable al sector s’efectuarà des de les xarxes
existents que discorren pels vials confrontants a l’àmbit d’actuació en la zona
del Molinar. De l’informe emès pel servei d’Emaya, es fa necessària una nova
connexió a la xarxa existent, mitjançant un ramal des del final de l’avinguda de
Mèxic, travessant l’autovia de Llevant, ja que es considera insuficient la conne-

2.4.4. Reg de zones verdes. Xarxa d’aigües regenerades per reg
S’ha de preveure una xarxa d’aigües regenerades per al reg de les zones
verdes i l’arbrat. Aquesta xarxa serà independent de la xarxa d’aigua potable i
s’alimentarà de la les aigües depurades produïdes en l’EDAR Palma II (Son
Puig).
El sector disposa dels espais lliures següents:
- El (1): 2.050,00 m2.
- El (2): 2.624,00 m2.
- El (3): 10.536,00 m2.
- El (4): 560,00 m2.
Total: 15.771,00 m2.
En l’informe de supervisió d’Emaya, s’estableix la recomanació per a
l’estudi conjunt de la conveniència d’instal·lar un dipòsit de laminació que permeti resistir puntes de tempestat i ser utilitzat per al reg de les zones verdes.
2.4.5. Xarxa de subministrament d’energia elèctrica, xarxa de mitjana tensió i xarxa de baixa tensió
En funció de les previsions de potència del sector, s’efectuarà la corresponent petició de subministrament a la companyia amb la finalitat d’obtenir el
punt de connexió de les noves instal·lacions, així com la conformitat del seu traçat en planta.
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Previsió de potències Son Bordoy
Dotació
1 Sòl residencial
Nre. Habitatges
2 Equipament comunitari m2 (sòl Comercial)
3 Equipament dotacional m2 (equipament)
4 Aparcaments
m2 (aparcaments)
5 Enllumenat públic
m2 (viari)
6 Zona verda
m2 (espai lliure)

Potència prevista (kW)
Simultaneïtat
Potència MT (kVA)
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750,00
19.932,00
26.258,10
27.500,00
32.015,00
16.675,00

9200
100
100
20
2
2

Previsió (W)
w
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2
w/m2

Total (W)
6.900.000
1.693.200
2.625.810
550.000
64.030
33.350

Total (kW)
6.900,00
1.693,20
2.625,81
550,00
64,03
33,35

Total

11.866,39
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11.866,39
0,5
5.933,195

Potència trafos (400KVA)

14,83

Nre. trafos de 400 KVA

15

Solució Proposta
Ús residencial
Ús equipament comunitari
Ús equipament dotacional

CT Simple(400kVA)
CT Doble (2x400kVA)
CT Doble (2x400kVA)

Ud.
11
2
1

P(KVA)
400
800
800

Total (kVA)
4400
1600
800

Total

7600

Les noves instal·lacions de subministrament elèctric estan formades per la xarxa subterrània de mitjana tensió, que connecten els nous centres de transformació amb els punts de connexió i els centres de transformació tipus 2L, estació transformadora per allotjar dos transformadors de 400 kVA de companyia. Una
vegada conclosos els muntatges dels centres transformadors, la companyia subministradora procedirà, prèvia sol·licitud del promotor, a la inspecció definitiva de
les instal·lacions i la seva recepció.
La ubicació dels centres de transformació s’establirà tenint en compte les consideracions d’ordre elèctric i les necessàries per a la seva explotació i manteniment. S’accedirà al centre des d’una via pública o des d’una via privada, i serà accessible en tot moment des d’una via pública. Aquest accés haurà de permetre el
transport en camió del transformador i altres elements i el seu recinte no estarà travessat per canalització aliena a aquest.
Es preveurà espai suficient per tal que aquests centres de transformació estiguin ubicats en edificis destinats a altres usos, els quals s’hauran d’integrar en les
instal·lacions de l’empresa distribuïdora, així com complir amb les seves condicions tècniques.
2.4.5.1. Xarxa de baixa tensió
La distribució elèctrica en baixa tensió està constituïda per canalitzacions subterrànies que cobreixen la totalitat dels subministraments prevists, conductors
de baixa tensió, elèctrodes de posada a terra del neutre, armaris de distribució i caixes generals de protecció.
Les canalitzacions s’instal·laran en el llit de sorra o similar, segons plànols, amb fixacions de formigó en les unions, i disposaran d’arquetes de 120 x 60 cm
en els canvis de direcció dels tubs, les comportes dels quals s’instal·laran en zona lliure de circulació de vehicles.
En cada tram de canalització s’instal·laran tants de tubs com línies paral·leles es prevegin, més un de reserva. Atès que els conductors s’instal·laran a mesura que es realitzin els contractes amb la companyia elèctrica, el traçat d’aquestes canalitzacions es projectarà de manera que es minimitzin les obres posteriors per
realitzar les connexions de serveis a cada parcel·la.
2.4.6. Xarxa d’enllumenat públic
El sector comptarà amb servei d’enllumenat públic d’acord amb els criteris establerts pels serveis tècnics municipals i la dotació d’enllumenat dels carrers
adjacents, de manera que s’obtingui una solució de continuïtat.
Es pretén aconseguir un nivell d’il·luminació adequat a les zones transitades pels vianants, aconseguir una gestió eficaç mitjançant regulació de flux en capçalera, regularitzar la situació dels centres de comandament i adaptar les línies elèctriques a la reglamentació vigent a la zona.
La xarxa d’enllumenat públic establirà:
- Les condicions òptimes de visibilitat. (Nivell lumínic i uniformitat)
- El confort visual del conductor.
- La durabilitat dels elements que composen la instal·lació.
- La facilitat de manteniment.
- L’estalvi energètic i la sensació de confort.
Es consideren els vials del sector com a vies amb poc trànsit rodat, fet pel qual es pretén aconseguir un grau d’il·luminació mitjana. A més, el carrer estudiat,
tant per la densitat com per la intensitat del trànsit de vehicles i vianants, disminueix a partir de mitjanit, per la qual cosa s’adoptarà el sistema d’apagada parcial,
deixant una part de les lluminàries enceses com il·luminat guia a partir de mitjanit.
Aquestes operacions s’efectuaran automàticament des del quadre sector des del qual es realitzarà el control i comandament de l’enllumenat, normalitzat per
l’Ajuntament de Palma.
Per als vials es proposen llums de vapor de sodi d’alta pressió de 150 W, amb alt rendiment energètic. Les columnes hauran de tenir les característiques fixa-
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des per l’Ajuntament de Palma i hauran de complir les normes, ordenances i
reglaments de la legislació vigent.
Es proposen lluminàries hermètiques, fabricades íntegrament amb materials de primera qualitat, amb la finalitat d’obtenir el màxim rendiment i proporcionar, al mateix temps, un servei segur i econòmic durant un gran període
de temps. Lluminària funcional d’elevada estanquitat, capaç d’utilitzar llums de
sodi alta pressió fins a 600 W, d’alt rendiment, especialment dissenyada per
aconseguir un elevat confort visual, evitant l’enlluernament i la contaminació
lumínica en l’hemisferi superior.
Els centres de comandament, als quals es connectaran els punts de llum,
contindran els interruptors magnetotèrmics i diferencials de comandament i protecció, del tipus homologat per l’Ajuntament de Palma. Dins d’aquests armaris
s’allotjaran els comptadors i altres aparells de control i protecció de les
instal·lacions.
2.4.7. Xarxa de distribució de gas canalitzat
Existeix gas canalitzat en els vials adjacents al sector. El tipus de gas que
se subministrarà serà el gas natural, subministrat per GESA a baixa pressió, amb
connexió en els punts on ja existeixi. Es realitzarà d’acord amb el que estableix
l’Ordenança d’instal·lació de conduccions de serveis en la via i espais públics
en el sòl urbà, i les normes tècniques de la companyia subministradora GESA.
Aquesta canalització serà subterrània, i s’ajustarà al que es disposa en les ordenances. Se sol·licitarà l’informe tècnic corresponent a la companyia GESA
GAS, SA.
Aquesta xarxa serà construïda d’acord amb la Instrucció tècnica complementària ITC-MIG-5.5, i anirà allotjada en una rasa. En els encreuaments de
carreteres s’utilitzaran beines de diàmetre 10 cm, superior al diàmetre exterior
de la canonada que contenen, i amb ventilació en els seus extrems.
La canonada per instal·lar serà de polietilè, diàmetre 110 mm, i complirà
la norma UNE 53.333, sèrie mitjana pressió.
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següents criteris i condicionants tècnics:
- El disseny de la xarxa de cablejat es desenvoluparà segons les previsions
de la demanda i la xarxa total prevista.
- Per a la interconnexió entre el cable de parells i el de connexió de servies, es farà ús de la caixa terminal en armari.
- En les edificacions múltiples es farà ús de regletes de connexió en armaris per a tal finalitat.
- Es farà ús d’arquetes tipus H i D per a l’emplaçament de connexions en
cables de gran capacitat.
Es facilitarà el desmuntatge de les xarxes aèries actuals, utilitzant les
canalitzacions per a tal fi.
- Es connectaran les xarxes cap a la xarxa subterrània d’alimentació procedent del centre de transformació al fet que correspongui.
- El dimensionament de la xarxa serà en funció de la previsió i de la
demanda.
- La independència de rutes d’alimentació i trànsit de les de distribució.
- La utilització de les normes actuals de Telefónica, amb referència a xarxes i canalitzacions en polígons i petits nuclis de població.
- Es facilitarà una ruta de trànsit cap als futurs carrers.
- La integració de tota la zona urbana en una zona única lateral.
2.4.9. Recollida selectiva de residus sòlids urbans
Cada punt de recollida disposarà de 5 contenidors, un per a cada fracció
de recollida: paper i cartó, envasos lleugers, matèria orgànica, vidre i diversos.
La distància màxima per recórrer fins a un punt de recollida serà de 50 metres.
Als carrers aptes per al pas de camions de recollida s’estudiarà la possibilitat de disposar de contenidors de carrer soterrats a les voreres, d’acord amb els
criteris municipals.
Tots els edificis disposaran de magatzem de contenidors d’edifici que
compliran amb el DB-HS2 del CTE. Cada habitatge tindrà un espai d’emmagatzematge immediat.

2.4.8. Xarxes de telefonia i telecomunicacions
Es dotarà el sector amb les canalitzacions per a la xarxa de telecomunicacions de tots els operadors, de manera que es permeti coordinar les futures
actuacions amb les companyies, Corporación Mallorquina del Cable ONO i
Compañía Telefónica, SA, i permetre que aquesta estructura i infraestructura
serveixi per poder actualitzar les xarxes aèries actuals contigües al sector i la
connexió de les xarxes aèries actuals, amb les xarxes subterrànies projectades.
Es projecta una xarxa troncal general per a cada companyia, i de cadascuna s’escometrà a l’arqueta d’infraestructures comunes de telecomunicació de
cada edifici.
L’execució de l’obra civil corresponent a les infraestructures de telecomunicacions serà competència del promotor. La instal·lació i estesa de cablejat
de les noves xarxes de distribució serà competència de les companyies
Corporación Mallorquina del Cable ONO i Compañía Telefónica, SA.
La xarxa de telecomunicació consisteix en una canalització ramificada
amb una conducció principal que recorre els vials per la vorera. D’aquesta canalització principal parteixen les canalitzacions secundàries que donen servei a la
totalitat de les parcel·les.
Per al càlcul de la xarxa de cablejat se seguirà la norma reglamentària d’edificació, canalització en urbanitzacions i polígons industrials de Telefónica.
D’acord amb les companyies, s’establiran els punts d’interconnexió amb les
xarxes existents, la canalització necessària per a la zona d’actuació, i diverses
possibles rutes de trànsit cap a futures zones contigües.
La xarxa es preveu totalment soterrada, amb tub de PVC, diàmetre Ø110
mm i 63 mm, protegit amb prismes de formigó Rkc 175 Kg/cm2. Les arquetes
seran d’obra de fàbrica, i els pedestals de formigó Rkc 175 Kg/cm2. La canalització de la connexió de serveis a habitatges es realitzarà a partir dels armaris
previstos amb canalització mitjançant tubs de PVC, Ø 63 mm, i auxiliats per
arquetes tipus M.
El disseny de la xarxa de cablejat es realitzarà segons les normes de la
Compañía Telefónica i Corporación Mallorquina del Cable ONO, obeint els

Es col·locaran papereres amb una distància màxima de separació de 50
metres.
2.4.10. Xarxa viària
L’ordenació del sector preveu dos tipus de vials. Uns seran amb calçada
per a trànsit rodat i els altres seran vials per a vianants. Tant els uns com els
altres hauran de complir el que preveu el DB-SI5 del CTE respecte a condicions
d’aproximació i entorn dels edificis.
Els vials per a vianants tindran restringit el trànsit rodat i prioritzarà el seu
ús per a vianants i bicicletes. No obstant això, hauran de ser aptes per al seu ús
pels vehicles dels bombers i complir amb el DB-SI5 del CTE.
Aquests vials per a vianants també s’aprofitaran pel pas de les infraestructures soterrades anteriorment esmentades.
3. QUADRES DE DADES
3.1. QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR. ZONES I
SISTEMES
Sistemes

Superfície

%

Xarxa viària
Espais verds locals
Equipaments

33.396,00 m2
15.771,00 m2
20.204,00 m2

29,59 %
13,97 %
17,90 %

Total sistemes

69.371,00m2

61,46%

Zones

Superfície

%

Residencial
Equipament comercial

27.343,00 m2
16.168,00 m2

24,22 %
14,32 %

Total zones

43.511,00 m2

38,54 %

112.882,00 m2

100 %

Superfície total del sector
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3.2. QUADRE DE SUPERFÍCIES D’ESPAIS LLIURES I VIALS
E. LLIURES/ZONES VERDES
E. LLIURE/COMUNIT. PRIVAT
VIALS VEHICLES I APARCAMENTS
VIALS VIANANTS
VIAL EXTERIOR AL SECTOR
COMPENSACIÓ A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT A CÀRREC
DEL PROMOTOR

15.771 m2
SUPERFÍCIE TOTAL ESPAIS LLIURES

25.381 m2

SUPERFÍCIE TOTAL VIALS

51.419 m2

9.610 m2
27.047 m2
6.349 m2

18.023 m2

3.3. QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL SOSTRE D’HABITATGE I USOS COMPATIBLES A LES PARCEL·LES RESIDENCIALS I D’EQUIPAMENT
COMERCIAL

(*) Les plantes baixes dels edificis d’habitatges es podran destinar a ús comercial d’acord amb les ordenances que els regulen, incloses al punt 4 del present document.

3.4. QUADRE JUSTIFICATIU DE REPARTIMENT DELS APROFITAMENTS
El càlcul de l’equidistribució de beneficis i càrregues de la reserva estratègica de sòl té com a punt de partida l’aprovació i inscripció prèvia d’un projecte de
compensació per part d’un titular anterior, del qual va resultar l’adjudicació a l’Ajuntament de Palma dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta, així com dels
terrenys lucratius conseqüència de la seva participació com a propietari inicial del sector i de la cessió del 10 % aplicable en aquell moment.
Una part dels aprofitaments lucratius inicials de l’Ajuntament varen ser objecte de conveni i permutats de tal manera que una part de l’aprofitament rebut es
troba, actualment, materialitzat en terrenys fora de l’àmbit.
Davant d’aquesta situació i l’existència de tercers, i per tal d’evitar duplicitat, la nova equidistribució dels beneficis i càrregues del sector, tot considerant que
la nova ordenació suposarà un aprofitament superior, hauria de fer-se mitjançant un complement del projecte anterior en el sentit de procedir al repartiment de l’excés d’aprofitament que es generi. Això degudament homogeneïtzat pels usos i les noves característiques.
Per tot això, l’Ajuntament de Palma rebrà un 15 % de l’excés de l’aprofitament per l’aplicació de la cessió obligatòria de l’esmentat percentatge. Per tant,
el 85 % restant es repartirà proporcionalment entre l’entitat actualment promotora i l’Ajuntament de Palma per la seva condició de titular inicial.
Es tracta, per tant, de configurar el projecte com un complement de l’anterior, fruit de l’alteració del planejament realitzat, abans d’executar i consolidar l’anterior ordenació.
D’altra banda, pel que fa als equipaments i dotacions públiques cedides, es procedirà a la seva substitució pels nous béns de cessió prevists en la nova ordenació per tal d’evitar la duplicitat de cessions. Així, es dóna compliment a la finalitat de les cessions de terrenys, que no és altra que la participació de la comunitat en les plusvàlues que genera l’urbanisme.
En aquest sentit, el càlcul de les noves unitats d’aprofitament sorgides es fa segons els coeficients d’homogeneïtzació aportats per l’Ajuntament a les sessions
del Grup de Treball per al seguiment i la redacció de les normes subsidiàries i complementàries de Son Bordoy. Els aprofitaments corresponents a l’Ajuntament
que hauran de constar en el projecte d’equidistribució de beneficis i càrregues a redactar són els següents:
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a) El sostre edificable actual de l’Ajuntament, resultat de l’anterior projecte reparcel·lari, constituït per sostre per habitatge lliure.
b) El 15 % de les noves unitats d’aprofitaments sorgides de la nova ordenació, que es concreten en ús residencial lliure de càrregues.
c) Una vegada deduïda la cessió del punt b), l’Ajuntament participarà de
la part que li correspongui per la part proporcional de les seves finques registrals
actuals que provinguin de les inicials, de les que com a titular no hagués permutat en l’anterior projecte d’equidistribució de beneficis i càrregues.
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Pel fet que s’han de cedir 1.760,77 ua (15 % de les noves unitats d’aprofitament), i que les noves unitats d’aprofitament en ús residencial són 21.428,47,
les 1.760,77 ua a cedir representen el 8,2170 % de cadascuna de les noves unitats d’aprofitament residencial.
Per tant, el 15 % de les noves unitats d’aprofitament es distribuiran en el
8,2170 % de cadascuna de les noves unitats d’aprofitament residencial.
B) Aprofitament de propietat:

A continuació, es procedeix a determinar els aprofitaments de
l’Ajuntament, tant de cessió com per la propietat en el Pla Parcial anterior.
En primer lloc, es calculen els aprofitaments del Pla Parcial i de la nova
proposta de la reserva estratègica de sòl, així com les unitats d’aprofitament de
cadascuna de les ordenacions a partir dels coeficients d’homogeneïtzació calculats per l’Ajuntament. Finalment es calculen les noves unitats d’aprofitament.

Els aprofitaments de propietat es desglossen en el sostre que ja es va rebre
en el Pla Parcial, 2.131,21 m2st d’ús plurifamiliar lliure de càrregues, i el percentatge que li correspon com a propietari inicial (2.131,21m2st) del 85 % del
nou aprofitament en el sector.
La part de propietat de l’Ajuntament en el Pla Parcial correspon a
2.131,21m2st d’ús residencial lliure, que equivalen a 2.374,1679 unitats d’aprofitament (coef. 1,114).
Les unitats d’aprofitament que provenen del Pla Parcial són 49.719,68,
per la qual cosa la propietat de l’Ajuntament en el sector és del 4,7751 %.
El 85 % de les noves unitats d’aprofitament és de 9.977,7 ua, per la qual
cosa el 4,7751 % de l’Ajuntament en propietat representa 476,4458 ua.
Tenint en compte que el 85 % de les noves unitats d’aprofitament en ús
residencial és de 19.667,70 ua, les 476,4458 ua que li corresponen a
l’Ajuntament en propietat representen el 2,4225 % de les noves unitats d’aprofitament residencial.

Es pot resumir que el nou sostre de la reserva estratègica de sòl és de
50.613 m2st, que representa 11.738,47 unitats d’aprofitament.
La reserva estratègica augmenta tots els sostres residencials (lliure o protegit), però disminueix el sostre comercial en 9.690 m2st. Aquest fet implica que
a l’hora del repartiment del nou sostre, només es reparteixi el sostre residencial,
ja que és l’únic que ha experimentat creixement, i en un percentatge tal que
representi el 15 % de les noves unitats d’aprofitament.
15% x 11.738,47 ua = 1760,77 ua.
En aquest sentit, la Llei 5/2008, en el seu article 2.2 b, especifica que la
cessió s’efectuarà sobre el percentatge d’habitatge taxat, lliure i de protecció
pública, sense esmentar cap altra cessió corresponent a altres usos.
A) Aprofitament de Cessió:

C) Resum:
Del càlcul dels apartats A i B anteriors, en resulten els següents aprofitaments finals:

D’acord amb indicacions de l’Ajuntament, les cessions que corresponen
al 10 % ja cedit en el Pla Parcial anterior equivalen a 1.354,31 m2st d’ús residencial lliure.
Així mateix, a aquest 10 % s’afegeix un 5 % del sostre total del Pla
Parcial anterior; per tant, un 5 % del sostre amb ús residencial lliure i un 5 %
del sostre amb ús comercial, pel fet de ser els únics usos existents en el Pla
Parcial.
Finalment, es calcula el 15 % de cessió de les noves unitats d’aprofitament. Pel fet de només produir-se creixement en sostre residencial (es disminueix el sostre comercial), l’esmentat 15 % es realitza sobre els usos residencials de manera proporcional a aquests, de manera que se cedeixi sempre el 15
% del total de les noves unitats d’aprofitament.
Segons el càlcul realitzat a l’apartat B, a l’Ajuntament li correspon el
4,7751 % de les càrregues d’urbanització com a propietari inicial.
El sostre a adjudicar a l’Ajuntament s’ubicarà en la illeta 6 en la seva totalitat i en part de la illeta 5. El corresponent ús comercial es pot ubicar en les
plantes baixes de les illetes esmentades.
Com a complement de les anteriors justificacions s’adjunta, com annex a
aquesta memòria, l’informe redactat per l’advocat Sr. Rafael Ortiz.

4. ORDENANCES
4.1.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LES ORDENANCES

4.1.1. Àmbit d’aplicació
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Les presents ordenances seran d’aplicació en l’àmbit de les normes subsidiàries i complementàries del Sector 76-01 Son Bordoy, definit en el vigent planejament urbanístic del municipi.
L’objecte de les presents normes subsidiàries, substitutòries del Pla
Parcial aprovat per al Sector, és l’establiment de l’ordenació detallada dels
terrenys per a la seva incorporació al procés d’urbanització.
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a) Ordenances particulars zones B
Ús principal: residencial plurifamiliar. Tipus d’edificació: AV-MC.V.
- Descripció: aquesta ordenança és aplicable a les zones de l’eixample
perifèric. L’edificació se situa perimetralment a la illeta amb altura homogènia,
deixant al centre patis d’edificació configurats a partir de la profunditat edificable de les parcel·les.

4.1.2. Planejament general
Les presents ordenances s’han d’entendre com a desenvolupament de la
Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a l’obtenció de sòl
per a habitatges de protecció pública. Així, aquestes normes tenen caràcter subsidiari respecte del Pla General de Palma, el qual s’haurà d’adaptar a aquestes
normes en la primera revisió a que sigui sotmès.
En la definició de les ordenances que afecten l’àmbit de la reserva estratègica, s’han adaptat les qualificacions urbanístiques i usos globals ja establerts
al Pla General, del qual s’aplicaran les seves definicions sempre que no quedin
prou especificades a les ordenances que es redacten.
Les limitacions fixades a les presents ordenances per a cada zona són obligatòries, imperant sempre la combinació més restrictiva.

Les normes adopten els criteris establerts pel Pla General, quant a les diferents utilitzacions del sòl i de les edificacions, fixant els usos concrets que es
puguin desenvolupar segons les diferents zones.
Les normes que es desenvolupen plantegen les zones d’ordenació
següents, segons el seu ús i tipologia.
Ús
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR
EQUIPAMENT DOTACIONAL
EQUIPAMENT DOTACIONAL
EQUIPAMENT COMERCIAL
ESPAI LLIURE PÚBLIC
ESPAI LLIURE PÚBLIC
ESPAI LLIURE PÚBLIC

Zona B4sb:
L’ordenació de la zona B4sb s’assimila a la corresponent a la zona B4a,
de la qual es modifica el paràmetre corresponent a l’índex d’intensitat residencial (Irp), així com les condicions mínimes de parcel·la.
- Condicions mínimes de parcel·la:
En les illetes complertes (sb7, sb8), la parcel·la es correspon amb la superfície total de la illeta.
No obstant això, en el cas que s’hagi de dur a terme una parcel·lació, les
condicions mínimes de parcel·la seran les següents:

4.2. RÈGIM D’USOS

Zona
B4sb
B5sb
F0sb
EQ0a
EQ2c
EQ2e
EL1a
EL1b
EL1d

- Zones: les normes que es redacten distingeixen dues noves zones: B4sb
i B5sb.

Tipologia
AV-MC.V
AV-MC.V
VE.CF
AV
RP.A
RP.A
———
———
———

4.3. NORMES D’EDIFICACIÓ
4.3.1. Tipologia edificatòria
Les tipologies edificatòries establertes per les normes, aplicables a les distintes zones, són les següents:
1. Tipus d’edificació AV-MC.V, en les zones residencials plurifamiliars en
illeta tancada, segons alineació d’espai públic o vial. Alineació de façana coincident amb alineació oficial. (Parcel·les 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8).
2. Tipus d’edificació VE-CF, en la zona residencial plurifamiliar en bloc i
en illeta semioberta, segons volumetria específica de configuració flexible.
Ordenació dels volums edificables delimitant l’espai edificable de cada parcel·la. (Parcel·la 2).

Superfície mínima de parcel·la: 320 m2
Amplada mínima de parcel·la: 14 m
En aquest supòsit, el corresponent projecte de parcel·lació haurà d’anar
acompanyat d’un estudi de detall, que haurà de determinar:
a) La ubicació de l’accés o accessos des del vial públic o des de l’espai
lliure públic cap a l’interior d’illeta. Aquests accessos hauran de tenir una
amplada mínima de 5 metres.
b) El tractament unitari de l’espai lliure de l’interior d’illeta.
En les illetes incomplertes (sb5, sb6), les condicions mínimes de parcel·la
són les següents:
Superfície mínima de parcel·la: 320 m2
Amplada mínima de parcel·la: 14 m
- Condicions d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Vol màxim (m)
Altura màxima PB (m)

Irp (m2/ hab)

B4sb5
28,67

4
13,30
15,30
0,70
4,30
B4sb6
31,37

B4sb7
26,66

B4sb8
20,30

En parcel·lacions posteriors s’haurà d’assignar a cada parcel·la un nombre
màxim d’habitatges sempre que el còmput total no sobrepassi el corresponent a
l’Irp de la parcel·la original.
- Condicions particulars:

3. Tipus d’edificació RP.A, en les zones d’equipaments, segons regulació
de parcel·la amb edificació aïllada amb separacions mínimes a tots els límits de
parcel·la. (Parcel·les 11, 12, 13, 14 i 15).
4. Tipus d’edificació AV, en les zones d’equipaments, segons alineació de
vial. Regulació pels paràmetres d’alçada i profunditat edificable permesos a la
resta de la illeta. (Parcel·les 9 i 10).
4.3.2. Definicions de paràmetres edificables:
En aquestes normes s’adopten les definicions establertes al vigent Pla
General de Palma per a cadascun dels paràmetres edificables, medició de
terrenys i superfícies edificables aplicables, fixades per a cada zona. Les definicions dels paràmetres edificables són les contingudes a les seccions primera,
segona, tercera, quarta i cinquena del capítol I del títol VII del Pla General.
1. RESIDENCIALS

a) Únicament es podrà construir en la profunditat edificable, definida per
a cada illeta als plànols d’ordenació de les presents normes.
b) Els patis interiors d’illeta es destinaran a espais lliures comunitaris.
c) Els espais lliures de l’interior d’illeta estaran comunicats amb el vial
públic o espai lliure públic exteriors mitjançant un accés o accessos amb una
amplada mínima de 5 metres.
d) Els nuclis de comunicació dels edificis d’habitatges connectaran amb
els interiors d’illeta i podran ser els accessos principals de l’edifici.
e) Al pati d’illeta només es podran construir soterranis i semisoterranis
que superin la profunditat edificable, amb la finalitat exclusiva de realitzar aparcaments per a vehicles del tipus turisme i trasters.
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f) Es podrà elevar el paviment de la planta baixa fins a 1 metre respecte del punt de referència.
Zona B5sb:
L’ordenació de la zona B5sb s’assimila a la corresponent a la zona B5a, de la qual es modifiquen els paràmetres corresponents a vol màxim i índex d’intensitat residencial (Irp), així com les condicions mínimes de parcel·la.
- Condicions mínimes de parcel·la:
A les illetes complertes (sb1, sb3, sb4), la parcel·la es correspon amb la superfície total de la illeta.
No obstant això, en el cas que s’hagi de dur a terme una parcel·lació, les condicions mínimes de parcel·la seran les següents:
Superfície mínima de parcel·la: 320 m2
Amplada mínima de parcel·la: 14 m
En aquest supòsit, el corresponent projecte de parcel·lació haurà d’anar acompanyat d’un estudi de detall, que haurà de determinar:
a) La ubicació de l’accés o accessos des del vial públic o des de l’espai lliure públic cap a l’interior d’illeta. Aquests accessos hauran de tenir una amplada
mínima de 5 metres.
b) El tractament unitari de l’espai lliure de l’interior d’illeta.
- Condicions d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Vol màxim (m)
Altura màxima PB (m)

Irp (m2/ hab)

B5sb1
22,43

5
16,40
18,40
0,70
4,30
B5sb3
26,40

B5sb4
25,83

- Condicions particulars:
a) Els patis interiors d’illeta es destinaran a espais lliures comunitaris.
b) Els espais lliures de l’interior d’illeta estaran comunicats amb el vial públic o espai lliure públic exteriors mitjançant un accés o accessos amb una amplada mínima de 5 metres.
c) Els nuclis de comunicació dels edificis d’habitatges connectaran amb els interiors d’illeta i podran ser els accessos principals de l’edifici.
d) Al pati d’illeta només es podran construir soterranis i semisoterranis que superin la profunditat edificable, amb la finalitat exclusiva de realitzar aparcaments per a vehicles del tipus turisme i trasters.
e) Es podrà elevar el paviment de la planta baixa fins a 1 metre respecte del punt de referència.
f) S’hauran d’evitar els accessos a aparcaments soterranis a través dels vials de vianants.
- Quadre d’usos Zones Bsb:

(*) Els usos d’equipaments comercials es localitzaran en les plantes baixes dels edificis residencials que els prevegin.
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En tot el que no estableixi aquesta fitxa caldrà ajustar-se a les condicions d’ús i d’edificació de les zones B, així com a les condicions generals del planejament municipal.
2. Ordenances particulars zones F
Ús principal: residencial plurifamiliar. Tipus d’edificació: VE-CF.
- Descripció: aquesta ordenança correspon a la parcel·la 2 de l’àmbit d’aquestes normes, per a la qual es preveu una ordenació de volums específica de configuració flexible.
- Zones: les normes que es redacten distingeixen una nova zona: F0sb.
Zona F0sb:
L’ordenació de la zona F0sb s’assimila a la corresponent a les zones F del Pla General, de les quals es modifica el paràmetre corresponent a l’índex d’intensitat residencial (Irp).
- Condicions mínimes de parcel·la.
Superfície mínima de parcel·la: 320 m2
Amplada mínima de parcel·la: 14 m
- Condicions d’edificabilitat:
F0sb:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Vol màxim (m)
Altura màxima PB (m)
Ocupació màxima
Índex intensitat ús residencial (m2/hab.)

5
16,40
18,40
1
4,30
100 %
16,02

- Condicions particulars:
a) Es podrà elevar el paviment de la planta baixa fins a 1 metre respecte del punt de referència.
b) S’hauran d’evitar els accessos a aparcaments soterranis a través dels vials de vianants.
- Quadre d’usos Zona Fsb:

En tot el que no estableixi aquesta fitxa caldrà ajustar-se a les condicions d’ús i d’edificació de la zona F, així com a les condicions generals del planejament
municipal.
2. EQUIPAMENTS
3. Ordenances particulars zona EQ0a
Ús principal: equipaments. Tipus d’edificació: AV.
- Descripció: aquesta ordenança correspon a les parcel·les 9 i 10 de l’àmbit d’aquestes normes, destinades a usos dotacionals, identificats al plànol d’ordenació corresponent com a EQ0a/SC-P (social públic). Formen part d’illetes en què la resta està qualificada amb un tipus d’edificació segons alineació de vial.
- Condicions mínimes de parcel·la: la superfície i l’amplada mínima seran les corresponents a les qualificacions establertes en la resta de la illeta.
- Condicions d’edificabilitat: les altures màximes i totals permeses seran les corresponents a les qualificacions contigües establertes a la resta de la illeta, de
manera que als solars en cantonada d’illetes, qualificades amb zones diferents, la línia que delimita la distinta regulació d’altura serà prolongació de la profunditat
edificable, tal com s’estableix a les normes sobre mesuratge d’altura en el tipus d’ordenació segons alineació de vial.
La profunditat edificable serà l’establerta per a la resta de la illeta.
- Condicions d’ús:
a) Segons l’RPU, els usos possibles d’aquests equipaments socials són els següents: sanitari, assistencial, administratiu, cultural, recreatiu, club de gent gran
i religiós.
b) Quan l’ús sigui esportiu o seguretat, les edificacions i les instal·lacions no tindran la seva altura limitada i s’hauran de realitzar complint les normes i els
reglaments de cada especialitat.
c) S’admetrà una ocupació màxima per a l’ús exclusiu d’aparcament i instal·lacions a planta soterrani d’un 85 %, amb la limitació de no poder ocupar l’espai de reculada.
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5. Ordenances particulars zona EQ2e
Ús principal: equipament comercial. Tipus d’edificació: RP.A.
- Descripció: aquesta ordenança correspon a les parcel·la 15 de l’àmbit
d’aquestes normes, identificada al plànol d’ordenació corresponent com a
EQ2f/CO (comercial privat).
- Condicions mínimes de parcel·la.
Superfície mínima de parcel·la: 2.000 m2
Amplada mínima de parcel·la: 20 m
- Condicions d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Edificabilitat (m2/m2)
Ocupació (%)
Separacions mínimes a alineacions (m)
Separacions mínimes a mitgeres (m)

4. Ordenances particulars zona EQ2c
Ús principal: equipaments. Tipus d’edificació: RP.A.

2
10
12
1,153
70
5 i H màx /2
5 i H màx /2

- Condicions d’ús: estan regulades en el quadre d’usos núm. 7 de l’article
65 del Pla General de Palma.

- Descripció: aquesta ordenança correspon a les parcel·les 11, 12, 13 i 15
de l’àmbit d’aquestes normes, destinades a usos dotacionals, identificats al plànol d’ordenació corresponent com a EQ2c/SC-P (social públic), EQ2c/DP-P
(esportiu públic) i EQ2c/DO-P (docent públic).
- Condicions mínimes de parcel·la.
Superfície mínima de parcel·la: 400 m2
Amplada mínima de parcel·la: 20 m

- Condicions d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Edificabilitat (m2/m2)

2
10
12
1,5

Ocupació (%)
Separacions mínimes a alineacions (m)
Separacions mínimes a mitgeres (m)

80
5 i H màx. /2
5 i H màx. /2

6. Ordenances particulars zona EQ2f.
Ús principal: equipament comercial. Tipus d’edificació: RP.A.
- Descripció: aquesta ordenança correspon a les parcel·la 14 de l’àmbit
d’aquestes normes, identificada al plànol d’ordenació corresponent com a
EQ2e/CO (comercial privat).

- Condicions d’ús:
- Condicions mínimes de parcel·la.
a) Segons l’RPU, els usos possibles d’aquests equipaments socials són els
següents: sanitari, assistencial, administratiu, cultural, recreatiu, club de gent
gran i religiós.
b) Quan l’ús sigui esportiu o seguretat, les edificacions i les instal·lacions
no tindran la seva altura limitada i s’hauran de realitzar complint les normes i
els reglaments de cada especialitat.
c) S’admetrà una ocupació màxima per a l’ús exclusiu d’aparcament i instal·lacions a planta soterrani d’un 85 %, amb la limitació de no poder ocupar
l’espai de reculada.
d) Estan regulades en el quadre d’usos núm. 7 de l’article 65 del Pla
General de Palma.

Superfície mínima de parcel·la: 2.000 m2
Amplada mínima de parcel·la: 20 m
- Condicions d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Edificabilitat (m2/m2)
Ocupació (%)
Separacions mínimes a alineacions (m)
Separacions mínimes a mitgeres (m)

2
10
12
0,556
50
5 i H màx /2
5 i H màx /2

- Condicions d’ús: estan regulades en el quadre d’usos núm. 7 de l’article
65 del Pla General de Palma.
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Ús principal: espais lliures.
- Descripció: aquesta ordenança s’aplica a les grans zones verdes i parcs
urbans d’ús i domini públic, la superfície dels quals excedeix dels 10.000m2.
- Condicions d’edificabilitat: en aquesta zona l’edificabilitat permesa es
limitarà a la necessària per materialitzar els usos recreatius permesos, d’acord
amb els següents paràmetres màxims d’edificabilitat:
3. ESPAIS LLIURES

Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Coeficient d’edificabilitat neta (m2/m2)

7. Ordenances particulars zona EL1a
Ús principal: espais lliures.
- Descripció: aquesta ordenança s’aplica a la zones verdes d’ús i domini
públic inclosos a la trama residencial, la superfície de les quals no excedeix dels
2.000 m2.

1
4
5
0,01

El tractament de sòl serà el disposat en l’Ordenança d’espais lliures
públics i vegetació a les vies públiques.
- Condicions d’ús:

- Condicions d’edificabilitat: en aquesta zona l’edificabilitat permesa es
limitarà a la necessària per materialitzar els usos recreatius permesos, d’acord
amb els següents paràmetres màxims d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Coeficient d’edificabilitat neta (m2/m2)

1
4
5
0,05

El tractament de sòl serà el disposat a l’Ordenança d’espais lliures públics
i vegetació a les vies públiques.
- Condicions d’ús:

a) Es permeten exclusivament els usos públics, amb caràcter d’esbarjo, i
la pràctica d’esports a l’aire lliure.
b) Les superfícies d’instal·lacions esportives no podran superar en cap cas
el 5 % de la superfície de l’espai lliure computant-se com a superfície pavimentada.
c) En el subsòl podran, així mateix, situar-se estacionaments de vehicles i
permetre’s l’ús d’infraestructures, sempre que es respectin les condicions mínimes de tractament de sòl.
- Condicions d’urbanització: les condicions d’urbanització són regulades
per l’article 161 del Pla General.
4. INFRAESTRUCTURES

a) Es permeten exclusivament els usos públics, amb caràcter d’esbarjo i la
pràctica d’esports a l’aire lliure.
b) Les superfícies d’instal·lacions esportives no podran superar en cap cas
el 35 % de la superfície de l’espai lliure computant-se com a superfície pavimentada.
c) En el subsòl podran, així mateix, situar-se estacionaments de vehicles i
permetre’s l’ús d’infraestructures, sempre que es respectin les condicions mínimes de tractament de sòl.
- Condicions d’urbanització: les condicions d’urbanització són regulades
per l’article 161 del Pla General.

10. Ordenances particulars zona IF0a
Ús principal: infraestructures.
- Descripció: aquesta ordenança es refereix a les àrees dedicades a infraestructures i serveis generals de la ciutat i comprèn les activitats enunciades en
l’article 120 de les normes del Pla General de Palma, excepte els torrents.
- Condicions d’edificabilitat: sens perjudici de les disposicions específiques que regulen la matèria, les construccions i instal·lacions s’adequaran a les
necessitats del servei.
- Condicions d’ús: es permeten exclusivament els usos d’infraestructura,
usos especials al servei de la ciutat i instal·lacions complementàries.

8. Ordenances particulars zona EL1b
Ús principal: espais lliures.
5. ESTUDI ECONÒMIC, FINANCER I PLA D’ETAPES
- Descripció: aquesta ordenança s’aplica a les grans zones verdes i parcs
urbans d’ús i domini públic, la superfície dels quals es troba entre 2.001 i 5.000
m2.
- Condicions d’edificabilitat: en aquesta zona l’edificabilitat permesa es
limitarà a la necessària per materialitzar els usos recreatius permesos, d’acord
amb els següents paràmetres màxims d’edificabilitat:
Altura en nombre de plantes:
Altura màxima (m)
Altura total (m)
Coeficient d’edificabilitat neta (m2/m2)

1
4
5
0,05

El tractament de sòl serà el disposat a l’Ordenança d’espais lliures públics
i vegetació a les vies públiques.
-

Condicions d’ús:

a) Es permeten exclusivament els usos públics, amb caràcter d’esbarjo i la
pràctica d’esports a l’aire lliure.
b) Les superfícies d’instal·lacions esportives no podran superar en cap cas
el 20 % de la superfície de l’espai lliure computant-se com a superfície pavimentada.
c) En el subsòl podran, així mateix, situar-se estacionaments de vehicles i
permetre’s l’ús d’infraestructures, sempre que es respectin les condicions mínimes de tractament de sòl.
- Condicions d’urbanització: les condicions d’urbanització són regulades
per l’article 161 del Pla General.
9. Ordenances particulars zona EL1d

5.1. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER
El sector de Son Bordoy ja comptava amb un Pla Parcial aprovat amb un
pressupost d’obres d’1.603.500,29 euros.
L’aval dipositat per l’anterior propietari (FbexGarbal, SL) pujava a la
quantitat de 96.210,02 euros, corresponent al 6 % del pressupost esmentat.
Amb data 13 d’agost de 2008, el nou propietari dels terrenys del sector,
Haras Gestión de Suelo, SL, sol·licità a l’Ajuntament que fos substituït l’aval de
l’antic propietari per un de nou, de la mateixa quantitat per fer entrega al
Consistori.
En data 11 d’agost de 2008, l’Ajuntament de Palma substituí l’antic aval
pel nou, i la xifra oficial estimada de les obres d’urbanització de l’anterior Pla
Parcial va ser la corresponent al 6 % de l’aval de les obres d’urbanització reconegudes oficialment; és a dir, 1.603.500,29 euros.
El Pla Parcial anterior recollia una superfície per urbanitzar de vials i
zones verdes de 36.167m2, i les presents normes subsidiàries arriben a la xifra
aproximada de 49.167m2, la qual cosa suposa un 36 % més de la superfície neta
per urbanitzar.
En l’apartat 5.1.1 s’adjunta aval dipositat oficialment i reconegut per
l’Ajuntament.
El pressupost estimat de les obres d’urbanització previstes al sector, d’acord amb l’ordenació definida, és el següent:
RESUM GENERAL DE PRESSUPOST D’URBANITZACIÓ
CAP 01.- Moviment de terres

193.692,28 €
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CAP 02.- Drenatge
CAP 03.- Clavegueram sanitari
CAP 04.-Aigua potable i reg
CAP 05.1- Telecomunicacions. ONO
CAP 05.2- Telecomunicacions. Telefónica
CAP 06.- Pavimentació
CAP 07.- Espais lliures i zones verdes
CAP 08.- Xarxa de gas
CAP 09.- Xarxa de baixa tensió
CAP 10.- Xarxa de mitjana tensió
CAP 11.- Xarxa de mitjana tensió exterior
CAP 12.- Enllumenat públic
CAP 13.- Tractament de residus d’obra
CAP 14.- Seguretat i salut
CAP 15.- Control de qualitat

Num. 77 EXT.
307.667,75 €
195.544,21 €
187.309,67 €
89.040,25 €
90.885,45 €
782.183,09 €
917.556,58 €
26.144,90 €
168.356,10 €
506.306,91 €
132.331,56 €
251.880,35 €
50.000,00 €
57.733,49 €
38.488,99 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ

3.995.121,56 €

RESUM ALTRES CONCEPTES URBANITZACIÓ
Projectes, direcció d’obra, coordinació de seguretat
i salut, avaluació ambiental, estudi acústic e
incidència paisatgística
Continuació vial circumval·lació de Son Bordoy
Amb enllaç nou nus Son Parera: execució
material de les obres

1.432.000,00 €
400.000,00 €
1.032.000,00 €
5.427.121,56 €

5.1.1. Aval del Pla Parcial aprovat definitivament

5.2.

30-05-2012
PLA D’ETAPES

Es preveu una sola etapa per a la realització de les obres.
El sistema de gestió serà el de compensació mitjançant la figura de propietari privat únic.
D’acord amb l’article 46 del Reglament de planejament urbanístic, Reial
decret 2159/1978, de 23 de juny, els compromisos per contreure entre l’urbanitzador i l’ajuntament són els següents:
g) Es preveu un termini de 5 mesos per a la presentació del projecte d’urbanització i reparcel·lació (amb la cessió corresponent a l’Administració), des
de l’aprovació definitiva de les normes subsidiàries i de la seva fermesa en via
administrativa.
h) La durada estimada d’execució de les obres serà en un termini entre 18
i 24 mesos, a comptar des de l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització
i efectiva autorització de l’inici de les obres (*).
i) No es preveu la construcció d’edificis destinats a dotacions comunitàries.
j) Segons estableix la legislació urbanística, una vegada finalitzada la
urbanització es constituirà una entitat de conservació als efectes del seu manteniment i conservació, que es mantindrà fins que es faci càrrec l’Ajuntament, en
els termes establerts en el Decret 38/1987, de recepció d’urbanitzacions.
Es podran dur a terme les obres d’edificació i les d’urbanització de manera simultània, amb subordinació al que estableixen els articles 41 i 42 del
Reglament de gestió urbanística.
(*) Respecte de l’inici de les obres d’urbanització, quedaran supeditades a l’inici de les obres d’execució de l’enllaç de Son Parera, previst i per desenvolupar pel Consell de Mallorca, actualment en període d’exposició pública.

6. ESTUDI DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
6.1.

ESTUDI DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

Aquest estudi es redacta amb l’objecte de donar compliment a l’article 15
del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, el qual determina que ‘la documentació dels instruments d’ordenació de les actuacions d’urbanització ha d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat econòmica, en el qual es ponderarà en particular l’impacte de l’actuació en les Hisendes Públiques afectades
per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en marxa i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i l’adequació del sòl destinat a usos productius’.
A diferència de l’estudi econòmic i financer de la planificació general, la
finalitat del qual és avaluar la suficiència dels recursos econòmics per a l’execució material de totes les infraestructures i serveis necessaris pel funcionament
del nou sector de la ciutat, aquest document té com a objecte l’estudi i l’anàlisi
del cost públic de manteniment i conservació dels nous àmbits, una vegada
urbanitzats i rebuts per l’Administració pública local.
En aquest context, l’estudi s’ha de centrar en l’avaluació de l’impacte econòmic i financer que per a la hisenda pública local té la implantació de les noves
infraestructures necessàries per al desenvolupament urbanístic de la reserva
estratègica de sòl Son Bordoy, analitzant els costos de manteniment, la posada
en marxa i la prestació dels serveis públics resultants, així com, l’estimació de
la quantia econòmica dels ingressos municipals derivats dels tributs locals.
Pel que fa a la implantació de les noves infraestructures, cal considerar
que l’ordenació urbanística estableix que l’Administració local ha de rebre tot
el sòl públic de cessió gratuïta ja urbanitzat, de manera que no ha d’assumir cap
cost per aquest concepte.
Per tant, l’anàlisi de sostenibilitat econòmica se centra en els costs de
manteniment i conservació dels espais públics i la prestació dels corresponents
serveis urbans. És a dir, la diferència entre les despeses que l’Ajuntament haurà
d’assumir per aquests conceptes i els ingressos que percebrà per la nova actuació urbanitzadora determinarà la sostenibilitat econòmica de l’esmentada actuació urbanística a llarg termini.
6.1.1. Àmbit d’aplicació
L’àmbit urbà que comprèn les normes subsidiàries de la reserva estratègica de Son Bordoy té una superfície total de 112.882 m2, amb una superfície de
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sòl lucratiu de 43.511 m2.
El sòl destinat als sistemes locals serà:
- Espais lliures = 15.771 m2
- Vialitat = 33.396 m2
- Equipaments = 20.204 m2
Pel que fa a l’edificabilitat de l’àmbit, aquesta s’estableix en un coeficient de 0.867 m2/m2, la qual cosa ens dóna una superfície edificable sobre rasant de
97.969 m2.
El sostre total es troba desglossat en habitatge lliure, habitatge de protecció pública de règim general i habitatge de preu taxat, segons les indicacions de la
Llei 5/2008, així com a sostre destinat a ús compatible amb el residencial (comercial).
D’acord amb les cessions gratuïtes obligatòries i la propietat inicial de l’Ajuntament, les superfícies edificables són:

6.1.2. Pla estimat del desenvolupament
A partir de les dades anteriors i d’acord amb un pla d’etapes homogeni amb el mercat i la demanda actual, es pot determinar que els temps per a la realització del desenvolupament, a partir del moment zero, serien els següents:

6.1.3. Costos del manteniment d’infraestructures
La prestació d’una sèrie de serveis públics i el manteniment dels espais públics en condicions de seguretat i ornament per part de l’Administració local suposaran una sèrie de despeses pels següents conceptes bàsics:
- Servei de sanejament
- Servei d’abastament d’aigua
- Servei de recollida d’escombreries
- Manteniment de zones verdes i esportives
- Manteniment de calçades i voreres
- Enllumenat públic
- Cost de subministrament d’aigua i enllumenat públic
Pel que fa a la prestació dels tres primers serveis, cal assenyalar que aquests tenen assignada la seva corresponent taxa, la qual es regula mitjançant la pertinent ordenança fiscal. Es pot concloure que l’import ingressat per aquesta taxa és capaç de suportar el cost del servei i, en conseqüència, compensar la seva despesa.
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Per tant, es pot concloure que el seu impacte és nul i, en conseqüència, resulta ‘sostenible econòmicament’ per a la hisenda local.
Per tal de determinar l’impacte econòmic de la resta de conceptes s’ha de calcular el seu cost anual estimat a partir de les dades aportades pels serveis de
l’Ajuntament i pressupostos facilitats, aplicant-los sobre els diferents tipus de superfície en què es pot dividir l’espai d’ús públic.

6.1.4. Determinació dels ingressos
El desenvolupament de la reserva estratègica de Son Bordoy comportarà una sèrie d’ingressos per a les arques municipals, els quals es poden dividir en dos
tipus: puntuals i permanents. Els primers es produeixen una única vegada i estan associats principalment al mateix fet constructiu: l’impost sobre activitats i obres,
la taxa de llicència d’obres, l’ingrés de patrimoni públic.
Els ingressos permanents són els que es produeixen de manera constant i que es poden considerar de caràcter anual a l’efecte del seu còmput: l’impost sobre
béns immobles (IBI), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVM), la taxa de guals, la taxa per ocupació d’espais públics i les transferències corrents.
En aquest context, l’estimació dels ingressos generats per la nova edificació prevista a Son Bordoy comprendria totes les taxes i impostos ressenyats, en funció dels seus diversos usos, segons el següent desglossament:
- Impost sobre béns immobles (IBI):
A partir de les superfícies i els ritmes estimats d’edificació esmentats, els ingressos seran definits per la taxa aplicable, que és el 0,69 % del valor cadastral.
Es parteix dels valors de mercat calculats per a cada ús pel departament de valoracions de l’Ajuntament de Palma, en el seu informe al segon període d’informació pública de les normes subsidiàries de Son Bordoy, i del valor cadastral, amb un màxim d’un 50 % del valor de mercat, segons indica la normativa vigent.
Per tant, els valors cadastrals serien:
ÚS
Comercial
Habitatge Lliure
Habitatge Preu Taxat
Habitatge HPP

Valor MERCAT
Euros/m2
2370
2130
1313
1474

Valor
CADASTRAL
1185
1065
656,5
737

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVM):
Segons dades de l’Ajuntament, s’estima una taxa mitjana de 143 euros anuals per a un turisme mitjà amb una potència mitjana.
- Impost sobre activitats econòmiques (IAE):
No es considera, per la supeditació dels ingressos en funció de la facturació del negoci.
- Taxa per ocupació d’espais públics:
No es considera, pel fet de ser aleatòria i dependre, en gran mesura, dels usos a què es destinen les plantes baixes comercials.
- Transferències corrents:
No es considera, pel fet que aquesta quantitat no està exclusivament destinada al manteniment d’infraestructures.
- Determinació del valor per ingrés del patrimoni.
Es computarà el valor per la cessió de l’aprofitament mitjà en el sector (no del referit a la propietat inicial), referit a l’ús que preveu la Llei d’ús residencial
d’habitatge de protecció pública de règim general i a l’ús comercial.
El Departament de Valoracions de l’Ajuntament de Palma estima el valor de repercussió d’habitatge de protecció pública en 351,72 euros/m2st i l’ús d’equipament comercial en 605,6 euros/m2st.
- Taxes i impostos de construccions:
Es calcula a partir dels ritmes d’obres estimats i amb aplicació d’un coeficient vigent de 6,53 % s/PEM.
Per tal d’estimar el pressupost d’execució material, s’aplicaran els costos d’obra estimats pel Departament de Valoracions de l’Ajuntament de Palma:
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PEM- euros/m2st
692
623
623
498

6.1.5. Conclusió
Atesa la relació d’ingressos i despeses estimada en els apartats precedents, es pot concloure que les normes subsidiàries i complementàries de la reserva estratègica de Son Bordoy són ‘sostenibles econòmicament’ per a l’Ajuntament de Palma, amb un saldo positiu de 9.044,613, durant el termini dels nou anys.
Per als anys successius, en euros constants, el saldo és positiu de manera anual en 491.661 euros.
No es presenta cap període amb saldo negatiu.
Es pot concloure que el sector és sostenible econòmicament per a la corporació local.
Palma, novembre de 2011

7. ANNEX
7.1. INFORME DEL CATEDRÀTIC DE DRET ADMINISTRATIU
SR. AVEL·LÍ BLASCO
7.2. INFORME DE L’ADVOCAT SR. RAFAEL ORTIZ
7.3. INFORME DE TRÀNSIT
7.4. COMPROMÍS DE PERMUTA DE TERRENYS
7.5. INFORME JURÍDIC DE LA SRA. EVA BIARNÉS CORTÉS, CAP
DEL DEPARTAMENT D’HABITATGE DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ARQUITECTURA I HABITATGE
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NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTÀRIES DEL PLANEJAMENT DE LA RESERVA ESTRATÈGICA DE SÒL DEL SECTOR SUNP 76-01
SON BORDOY. PALMA. NOVEMBRE 2011
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10.1.- Informe tècnic de la valoració complementària d’alguns impactes
ambientals derivats del projecte.
10.2.- Avaluació sonomètrica de la immisió sonora real existent als
terrenys del sector.
PLÀNOLS
MA. 1. Situació i àmbit de l’actuació
MA. 2. Ordenació
MA. 3. Vials i zones verdes
1.-

INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria ambiental té com a objecte establir una aproximació a
la incidència ambiental que pugui derivar-se de la materialització de les normes
subsidiàries que es redacten, amb referència a una reestructuració i reordenació
del sòl inclòs en l’àmbit d’actuació.
El Sector 76-01 ‘Son Bordoy’ compta amb una ordenació prèvia consistent en un programa d’actuació urbanística (PAU), aprovat definitivament el 16
de juliol de 2003, i un pla parcial, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament de Palma amb data 25 de novembre de 2004.
Amb l’aprovació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents
destinades a l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública, i la selecció
de la proposta de reserva estratègica de sòl corresponent al Sector 76-01 ‘Son
Bordoy’, les previsions pel que fa als objectius del Pla Parcial aprovat variaren
i, en conseqüència, pel caràcter i objectius d’aquesta Llei, les densitats i edificacions corresponents.
Per aquest motiu, en aplicació de la Llei 5/2008, es redacta aquesta
memòria ambiental annexa, en què s’analitzen els eventuals efectes derivats dels
canvis introduïts amb la redacció de les presents normes subsidiàries per al sector de referència.
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Els nivells freàtics detectats fluctuen entre els -2.10 m i els -2.90 m.
L’evolució dels usos del sòl correspon a la d’una antiga àrea d’explotació
agrícola i ramadera, que ha anat perdent progressivament el seu valor a causa de
l’activitat urbanitzadora de la zona, amb un ràpid creixement residencial a la
darrera meitat del segle xx.
Mostra d’aquestes activitats són les edificacions encara existents: molins,
estanys d’aigua, ‘cases de pagès’, estables, porxos., magatzems, etc.
La vegetació originària és la pròpia d’un ús agrícola, el qual ha derivat en
un tipus garriga, actualment en fase de degradació, resultat de la forta alteració
antròpica dels terrenys.
Des del punt de vista urbanístic, l’àmbit de l’actuació es troba en un àrea
de creixement urbà del nucli del Molinar, sòl urbà consolidat i dotat de totes les
infraestructures urbanístiques necessàries, com són els vials, l’abastiment
d’aigua, el sanejament, la recollida d’aigües pluvials, l’energia elèctrica i les
xarxes de telefonia i gas. Les presents normes proposen la continuació al sector
d’aquest sistema viari i de serveis.
L’àmbit no es troba afectat per cap sistema general del Pla General de
Palma. Tal com es pot observar al plànol d’informació corresponent, aquest
àmbit es troba travessat per una línea aèria d’alta tensió que es preveu conduir
soterrada pel traçat dels vials projectats, enllaçant amb les diferents estacions
transformadores que s’hauran d’instal·lar al sector.
3.3.1

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES
Descripció de les actuacions

D’acord amb el que s’ha exposat en la memòria descriptiva i justificativa
de la proposta d’ordenació que es redacta, s’exposen les actuacions que s’han de
dur a terme en l’àmbit de l’actuació.

El contingut d’aquesta memòria s’adapta al que estableix la Llei 11/2006,
de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears, d’acord amb la qual es redacta una memòria
d’impacte ambiental.

L’àmbit de la reserva se situa a l’extrem est de la ciutat de Palma, passat
el límit que suposa per a la ciutat la Via de Cintura Ma-20.

Per poder avaluar el possible impacte, es parteix d’una situació prèvia, la
incidència de la qual es compara amb la produïda per la nova ordenació, per tal
de poder establir un balanç ambiental del canvi proposat.

Es tracta d’un sector annex al nucli urbà del Molinar, el qual actua de
‘final’ de ciutat pel fet de limitar al nord amb l’enllaç de la Via de Cintura amb
l’autopista de Llevant; al sud amb una trama de carrers i illetes incompletes,
final inacabat del nucli tradicional del Molinar; a l’oest amb una nova àrea residencial, i a l’est amb una zona esportiva.

La metodologia que se segueix es correspon amb el desenvolupament
típic d’un estudi d’avaluació d’impacte ambiental, amb les etapes següents:
—
—
—
—

Anàlisi de les actuacions previstes o proposades.
Estudi i valoració del medi de l’àrea afectada i el seu entorn.
Anàlisi i valoració d’impactes.
Proposta de mesures correctores.

2.- LOCALITZACIÓ I ENTORN DE L’ÀMBIT DE L’ACTUACIÓ
Els terrenys objecte de les normes subsidiàries que es redacten comprenen
la totalitat del sector 76-01 ‘Son Bordoy’ del PGOU de Palma.
La seva situació és al nord urbà del Molinar, assentament històric del
costat llevant de Palma, amb una superfície total de 112.882 m2.
Els seus límits són els següents: al nord, l’enllaç de la Via de Cintura amb
l’autopista de Llevant; a l’est, els camps de les finques veïnes, que formen part
del sòl rústic del terme de Palma; a l’oest, un àrea de sòl urbà que s’ha anat consolidant durant la darrera dècada, formada fonamentalment per blocs residencials; i al sud, l’esmentat nucli del Molinar, on el seu límit es retalla amb el tradicional teixit de carrers i illetes inacabades.
L’àrea d’actuació té una forma irregular amb dos trets que la fan molt
recognoscible, com són l’arc que pel nord dibuixa el traçat de l’enllaç esmentat
i la forma trencada amb la qual es trava amb les darreres illetes sense tancar el
nucli del Molinar.
Geomorfològicament, tal com s’indica a l’estudi geotècnic realitzat a la
zona per l’empresa IGETEC, la zona objecte d’aquestes normes subsidiàries es
troba dins la unitat quaternària i terciària postectònica. Així mateix, en la superfície apareixen dipòsits al·luvials i eluvials que consten de graves calcàries,
llims i argiles limolítiques vermelles.

L’ordenació adoptada dóna resposta als condicionants que imposa el
planejament vigent i l’ordenació viària existents, a més dels derivats de la
geometria, topografia, orientació i preexistències dels terrenys del sector, tot
seguint criteris de sostenibilitat i respecte al medi ambient.
Les principals característiques de l’ordenació són:
La prolongació del sistema viari del Molinar en les dues orientacions
de l’espai, nord-sud i est-oest, garantint així la connexió amb el nucli urbà existent i el passeig de primera línea de mar.
La terminació de les illetes incompletes de la trama urbana existent,
transformant-les en illetes tancades i donant un final al teixit tradicional.
La creació d’unes noves illetes de tipologia tancada, de dimensions
suficients per tal de contenir zones verdes d’ús privatiu al seu interior i completar la resta de l’edificabilitat residencial del sector.
La creació d’un parc de grans dimensions en el centre del sector, el
qual actuarà com a centre articulador de la vida social de l’àmbit, així com de la
resta del barri del Molinar, el qual manca actualment d’un equipament verd
d’aquestes característiques i dimensions.
La creació d’uns eixos per a vianants, que es converteixin en eixos
vertebradors del barri, connectant equipaments existents amb d’altres de nova
creació.
La conservació i rehabilitació de fites importants existents en el medi
rural immediat, concretament les cases de Can Ferrando i dos molins de vent,
els quals s’integren en el nou barri com a equipaments socioculturals.
1.- Sòl d’ús residencial
La proposta inclou 750 habitatges, els quals es desenvolupen en edificis
de planta baixa i tres altures, en les illetes que consoliden el nucli urbà existent,
i en planta baixa i quatre altures en la resta d’edificis que configuren les noves
illetes tancades en torn al nou espai lliure central.
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2.- Sistema d’espais verds públics
L’ordenació del sector planteja una distribució dels espais lliures públics
en quatre àrees independents.
La pràctica totalitat de la superfície destinada a espai lliure s’organitza en
el centre del sector, formant un gran parc a mode d’illeta quadrada, el qual alberga el 67 % de l’espai lliure total del sector. D’aquesta manera, el parc es converteix en el centre articulador de tot el sector, en torn del qual s’organitzen els
diferents eixos viaris i edificacions.
Les altres zones verdes responen a uns criteris oposats al del parc central.
Es tracta de tres àrees que actuen d’element de transició entre la trama urbana
ordenada en forma de retícula i el tram curvilini del vial de circumval·lació que
travessa el sector
3.- Sistema d’equipaments
L’ordenació distingeix dos tipus d’equipaments, resolts de manera diferent.
Per una banda, una superfície destinada a ús comercial, que en un 85,50
% es concentra al nord del sector, limitada per la via de circumval·lació que travessa l’àmbit d’actuació d’est a oest i per la Via de Cintura, localitzant-ne el
14,50 % restant en locals en planta baixa dels edificis residencials, d’acord amb
les ordenances que es regulen, incloses en el punt 4 del document memòria general.
Per altra banda, es troba la superfície d’equipaments no lucratius, que són
el docent, l’esportiu i els socials, els quals es distribueixen dispersos pel sector,
actuant com a elements de connexió del conjunt.
4.- Sistema viari
L’esquema viari plantejat respon a una trama ordenada de carrers perpendiculars, prolongació dels existents, que donen com a resultat una dimensió d’illeta adequada al teixit residencial que es pretén.
El nou vial que travessa d’est a oest tota l’àrea d’actuació té, com s’ha dit,
un caràcter d’accés principal, comunicant tots els equipaments i l’espai lliure del
sector.
Es planteja una jerarquia de vials, distingint els que tenen un caire eminentment rodat dels de menor secció, relacionats amb la trama del Molinar, i els
de vianants.
5.- Xarxa de serveis

30-05-2012

53

del CTE respecte a condicions d’aproximació i entorn dels edificis.
3.2. Justificacions generals
La justificació de l’ordenació urbanística que es redacta, d’acord amb el
que exposa la memòria descriptiva i justificativa, es basa en els arguments
següents:
— Integrar el nou creixement residencial en la trama urbana preexistent, així com fomentar la riquesa i la diversitat en les tipologies edificatòries,
en els espais públics, en els serveis i en els usos.
— Possibilitar la configuració d’una identitat pròpia de l’àrea residencial, que la qualifiqui urbanística i arquitectònicament.
— Distribuir el sòl destinat a espais lliures verds de manera que sigui
fàcilment accessible i afavorir la connectivitat amb d’altres espais públics que
hi estiguin relacionats.
— Afavorir la continuïtat dels recorreguts, amb prioritat per als
vianants, de les traces dels carrers preexistents i dels itineraris dels serveis de
transport públic.
— Integrar les mesures que permetin un desenvolupament urbanístic
sostenible, sensible a l’ús respectuós i eficient del recursos naturals, i dels valors paisatgístics, històrics i culturals.
Els criteris anteriorment descrits desenvolupen els criteris generals
establerts per la Llei 5/2008, de 14 de maig, d’actuacions urgents destinades a
l’obtenció de sòl per a habitatges de protecció pública.
Es tracta d’una proposta d’implantació al costat del sòl urbà consolidat,
connectat amb la trama viària ja existent, la qual constitueix un creixement natural del nucli urbà del Molinar.
Quant a les solucions concretes adoptades en l’àmbit d’actuació, queden
justificades en la memòria de les normes subsidiàries.
3.3. Paràmetres urbanístics
D’acord amb el Pla General d’Ordenació Urbana de Palma, la totalitat del
sector 76-01 ‘Son Bordoy’ està classificat amb el règim de ‘sòl urbanitzable programat’.
Actualment el sector compta amb una ordenació prèvia, consistent en un
Programa d’Actuació Urbanística, aprovat definitivament el 16.07.03, i un Pla
Parcial, aprovat definitivament el 25.11.04, ordenació que serà substituïda per
les normes subsidiàries que es redacten.
El següent quadre comparatiu, entre el Pla Parcial i les normes subsidiàries proposades en aplicació de la Llei 5/2008, estableix les modificacions
que afecten els terrenys inclosos en l’àmbit d’actuació:

S’han previst les noves infraestructures en el sector, que seran les bàsiques
d’un sòl totalment consolidat per la urbanització i els corresponents al compliment de la condició de solar.

Superfície parcial

Superfícies
NN.SS.i CC.

Residència plurifamiliar

16.124 m2

27.343 m2

Equipament comercial
Equipament recreatiu EQ2d

22.131 m2
15.700 m2

16.168 m2

USOS
— Sanejament: es preveu un sistema de sanejament totalment separatiu,
amb una xarxa per a aigües residuals i una altra per a aigües pluvials.
— Subministrament d’aigua: la xarxa d’aigua potable es preveu com
una xarxa única per donar també el servei de les boques de reg i dels hidrants
d’incendis, d’acord amb el que determina la legislació vigent.
— Electricitat: el subministrament complirà el que disposa el Reial
decret 1955/2000, d’1 de desembre, amb una xarxa de distribució soterrada de
mitja tensió que s’haurà d’integrar en la xarxa de mitja tensió de l’empresa distribuïdora.
Es projectaran centres de transformació alimentats de la xarxa de mitja
tensió que contindran els quadres de distribució en baixa tensió.
Es projectaran xarxes soterrades de baixa tensió que compliran les condicions tècniques de l’empresa distribuïdora.
— Gas: es preveu una xarxa de distribució de gas natural d’acord amb
el que disposa el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol.
— Telecomunicacions: es farà una previsió en la rasa comuna de telecomunicacions d’acord amb les indicacions de les companyies de telecomunicacions.
— Reg de zones verdes: es preveu una xarxa d’aigua procedent de la
recollida d’aigües pluvials per regar la zona verda, la qual serà independent de
qualsevol altra.
— Enllumenat públic: l’enllumenat públic complirà la Llei 3/2005, de
20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears. També complirà
les ordenances municipals de Palma.
— Xarxa viària: tots els vials hauran de complir el que preveu el DB SI

Equipament esportiu

4.500 m2

Equipament docent

5.760 m2

12.000 m2

Serveis d’interès públic i social

2.800 m2

3.004 m2

Espais lliures públics

12.644 m2

15.771 m2

Sistema viari

14.000 m2
23.523 m2

33.396 m2

0,42 m2/m2

0,87 m2/m2

20 hab./Ha

199,326 hab./Ha.

225

750

EDIFICABILITAT
DENSITAT
Núm. HABITATGES
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Modificacions introduïdes amb les normes subsidiàries:
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— Presència de focus difusos de pol·lució atmosfèrica: vies de comunicació rodada amb trànsit intens.

1.- Pla Parcial original:
Usos: Residencials, terciaris i equipament. Ús incompatible: Terciari.
Edificabilitat: 0,42 m2/m2.
Densitat: 20 hab/Ha; 225 habitatges.
Obligacions: Com a cessions obligatòries i gratuïtes, les corresponents als
terrenys destinats a espais lliures públics, vials-aparcaments, sistemes generals,
equipament escolar, així com el 10 % de l’aprofitament mitjà. La xarxa viària
completa, xarxes de serveis i les seves connexions a l’estructura general.
2.- Proposta normes subsidiàries:
Usos: Residencials, terciaris i equipament. Ús incompatible: Terciari.
Edificabilitat: 0,87 m2/m2.
Densitat: 66,48 hab/Ha; 750 habitatges.
Obligacions: Com a cessions obligatòries i gratuïtes, les corresponents als
terrenys destinats a espais lliures públics, vials-aparcaments, equipament escolar, esportiu i socio-cultural, així com el 15 % de l’aprofitament mitjà. La xarxa
viària completa, xarxes de serveis i les seves connexions a l’estructura general.
De la comparació del quadre de superfícies del Pla Parcial original i de les
normes subsidiàries que es redacten en aplicació de la Llei 5/2008, se’n dedueix
que les variables que afecten el conjunt de factors analitzats són les referents a
l’augment de l’edificabilitat i densitats màximes.
La resta de paràmetres comparats amb els del Pla Parcial anterior es mantenen o milloren la seva proporció en el còmput total.
4.-

DESCRIPCIÓ DEL MEDI FÍSIC

4.1. Medi atmosfèric i climatologia
4.1.1. Clima i meteorologia
Al municipi de Palma predomina el clima mediterrani subhumit, amb
temperatures suaus durant tot l’any i amb un règim de precipitacions anuals que
es caracteritza per la seva irregularitat. El 40 % del total anual de les precipitacions esdevé durant la tardor, de setembre a novembre, el 25 % a la primavera,
de març a maig, i molt similar a l’hivern, de desembre a febrer. A l’estiu només
se’n registra el 10 %.
La zona d’actuació es troba a les àrees de baixa precipitació anual de
Mallorca (entre 400 i 500 mm de pluviometria anual).
A l’hivern predominen els vents de component nord, coneguts com a mestral (nord-est) i tramuntana (nord), mentre que als mesos d’estiu els vents dominants són els de component sud, coneguts com a xaloc (sud-est) i llebeig (sudoest).
L’embat és el nom que rep la brisa marina, un vent originat localment per
l’escalfament diürn de la terra respecte de la mar. L’aire que s’escalfa sobre la
terra tendeix a aixecar-se i atreu aire marítim més fresc cap a l’interior, la qual
cosa provoca que a l’estiu les temperatures diürnes siguin poc rigoroses a la
zona de la costa, sempre que no bufi un vent contrari de l’embat.
En la taula següent es resumeixen les característiques climàtiques generals de l’entorn del sòl de l’àmbit d’actuació. (Font de la informació Institut
d’Estadística de les Illes Balears, IBESTAT).
Temperatura mitjana anual: 18ºC
Temperatura mitjana del mes més fred: 8ºC
Temperatura mitjana del mes més càlid: 29ºC
Precipitació mitjana anual: 450 mm
Humitat relativa mitjana anual: 70 %
4.1.2. Condicions atmosfèriques

Amb tots aquests factors, no es pot descartar la presència d’episodis de
contaminació de certa intensitat, com també la presència d’una certa contaminació de caràcter crònic. Ambdues possibilitats no són avaluables ni comparables a causa de l’absència total d’informació de les fonts emissores i de les possibles intensitats. La determinació dels riscs corresponents requereix d’un estudi específic d’aquest problema.
4.1.2.2 Ambient sonor
L’emplaçament del sector està totalment condicionat, des del punt de vista
de la contaminació acústica, a causa del seu confrontament amb el nucli urbà del
Molinar, al sud i oest, i a la proximitat de l’Autopista de Llevant i del seu ramal
d’incorporació provinent de la Via de Cintura, al nord, fet pel qual únicament el
seu costat est queda lliure d’elements generadors i alteradors de les condicions
acústiques del medi rural.
Amb aquests condicionants de partida, ens trobem amb una situació alterada que pràcticament no es veurà modificada com a conseqüència del desenvolupament de les normes subsidiàries que es redacten.
4.2. El medi físic
Es parteix d’una situació que es pot considerar molt alterada a causa de les
anteriors actuacions constructives i agrícoles duites a terme sobre el territori, fet
pel qual la pràctica totalitat de les variables ambientals al·lusives al medi físic
no es veuran perjudicades de forma ostensible.
4.2.1 Geomorfologia
Tal com s’indica en l’estudi geotècnic fet a la zona per l’empresa IGETEC, la zona objecte d’aquest planejament es troba dins el sector quaternari i
terciari postectònic.
La datació dels sòls que conformen els terrenys objecte d’estudi és de
l’holocè, tractant-se de dipòsits d’origen al·luvial i eluvial, constituïts fonamentalment per graves i bosses de cants de calcària, amb una matriu de llims i argiles limonítiques vermelles amb diferents nivells d’encrostrament.
Aquests dipòsits constitueixen la major part del relleu de la conca del Pla
de Palma, essent el seu espessor en general reduït i disposts recobrint d’altres
quaternaris de més antiguitat i potencial.
Es tracta de terres extenses amb certa capacitat agrològica, les quals han
estat explotades de forma tradicional durant dècades, tal i com demostra la presència de diversos conjunts hidràulics en tot el sector.
Els nivells freàtics detectats fluctuen entre els -2.10 m i els -2.90 m.
4.2.2 Hidrologia
L’àmbit d’actuació forma part d’una conca poc extensa, limitada al nord
per l’autovia de Llevant, a ponent pel port del Portitxol i a llevant pel torrent
Gros. La seva hidrografia és poc important i no hi ha cursos hidrogràfics.
L’aigua que cau sobre la zona discorre en direcció nord-est, sud-oest, coincidint
amb la direcció dels pendents de l’àrea.
Pel que respecta a les aigües subterrànies, cal constatar la presència de dos
conjunts hidràulics al sector, dels quals es pot apreciar l’existència de torres de
molins de vent sense mecanisme, conduccions d’aigua per a l’abocament a
estanys, així com pel reg dels camps circumdants.
Tal com es pot apreciar al plànol B.04 ‘Torrents i tàlvegs. protecció i canalització. zones inundables’ del Pla General de Palma, i encara que el sector es
troba envoltat per una ampla superfície inundable (desembocadura del torrent de
na Bàrbara i del torrent Gros), no hi ha presència de risc d’inundació ni d’esllavissaments al plànol corresponent del Pla Territorial de Mallorca.

4.1.2.1 Qualitat de l’aire
4.2.3 Litologia
La qualitat atmosfèrica de l’àmbit d’actuació i del seu entorn està determinada pels factors següents:
—
—
escala.

Presència o absència de vents a macroescala.
Brises marines i efecte d’illa tèrmica en absència de vents a macro-

Es tracta d’una zona amb una litologia relativament permeable i, per tant,
amb una escorrentia superficial poc important.
4.3. Vegetació i usos del sòl
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L’evolució de la morfologia dels terrenys de l’àmbit de l’actuació i
del seu entorn està marcada per les transformacions que hi ha hagut en el model
de desenvolupament de Palma, com a conseqüència del seu fort creixement.
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ambiental i ecològica de la component faunística de l’àrea afectada, així com del
seu entorn més immediat.
4.5. Paisatge visual

En un estat previ, l’ús agrícola extensiu havia estat dominant en un ampli
entorn al voltant de l’àmbit de l’actuació, el qual presenta en l’actualitat una
vegetació qualificable com a arvense, resultat de la forta alteració antròpica dels
terrenys.
Com a espècies representants destaca la presència de la roella (Papaver
rhoeas), el capironet (Reseda alba), la corona de Crist (Trifolium stellatum), l’anagall (Anagallis arvensis), el ninois (Lamium amplexicaule), els moixos
(Chrysanthemum coronarium), la margalideta (Bellis annua), la vinagrella
(Oxalis pes-caprae) i el tàrrec (Salvia verbenaca), entre d’altres.
Aquestes comunitats es caracteritzen pel fet de constituir herbassars
envaïts de gramínies i comptar amb la presència de certes espècies, entre les
quals destaquen: el fonoll (Foeniculum vulgare), el plantatge (Plantago lanceolata), el dactilis (Dactylis glomerata), el panical (Eryngium campestre), la pastanaga bora (Daucus carota), el card negre (Carlina corymbosa) i la corritjola
(Convolvulus arvensis), entre d’altres.
Des del punt de vista estètic i ambiental, l’interès d’aquests poblaments es
considera reduït pel fet de no condicionar l’apreciació visual del paisatge, a la
vegada que la seva presència no possibilita l’assentament d’elements vegetals
protegits, amenaçats ni endèmics.
En aquests antics camps de labor, avui en estat d’abandonament, es constata una proliferació manifesta dels poblaments ruderals propis d’espais erms.
Pel que respecta als poblaments ruderals i/o nitròfils, cal indicar com la
seva presència ve associada a l’home, i es defineix com la vegetació quotidiana
que aquest origina amb la seva tendència a enriquir el seu entorn amb restes
nitrogenats.
Es destaquen les següents com les més comunes en el territori tractat: la
bleda (Beta spp.), el fonoll (Foeniculum vulgare), la morella roquera (Parietaria
judaica), la xicòria (Cichorium intybus), la calcida blanca (Galactites tomentosa), la figuera de moro (Opuntia ficus-indica), la olivarda (Inula viscosa), la pastanaga nigrum blets (Chenopodium album), el card marià (Silybum marianum),
l’ortiga balera (Urtica pilulifera), la borratja (Borago officinalis), i el riciner
(Ricinus communis), el cogombre bord (Ecbalium elaterium), entre d’altres d’aparició menys freqüent.
Juntament a aquests dos grans tipus de vegetació, es pot esmentar la presència de diversos elements arboris, tant introduïts com d’aparició espontània,
entre els quals cal destacar les figueres (Ficus carica), els ullastres (Olea europaea), les canyes (Arundo donax), els caquis (Diospiros kaki), els lledoners
(Celtis australis) i els ginjolers (Zizyphus jujuba).
La naturalesa salobre de les aigües subterrànies extretes ha motivat la presència d’espècies halòfiles com són el fonoll marí (Crithmum maritimum), així
com d’altres pròpies de llocs amb notòria humitat, com són la falguera
(Adiantum capillus-veneris).
Es pot concloure que els terrenys objecte d’estudi destaquen per la no presència d’espècies vegetals qualificables com a amenaçades, endèmiques i/o susceptibles de modificació del seu hàbitat, donades les tipologies arvenses i ruderals imperants en el medi.
A l’àmbit estudiat no s’ha identificat cap de les espècies vegetals protegides incloses en el Catàleg balear d’espècies amenaçades (Decret 24/1992, de 12
de març, pel qual s’estableix el Catàleg balear d’espècies amenaçades, BOCAIB
2-4-92), ni en el Catàleg nacional d’espècies amenaçades (Real decret
439/1990, de 30 de març, pel qual es regula el Catàleg nacional d’espècies amenaçades; BOE 5-4-1990).
4.4. Fauna
La fauna present a l’àrea estudiada ve caracteritzada tant per la proximitat del nucli urbà i d’importants vies de comunicació rodada com pel grau de
consolidació urbanística de l’entorn de la parcel·la, fets que suposen un grau de
transformació del medi no compatible amb la presència d’espècies indicadores
de qualitat ecològica.
Com a conseqüència de les característiques del territori analitzat, es troba
una fauna associada a l’activitat antròpica, fet que indica una baixa catalogació

S’exposen tota una sèrie de recursos paisatgístics que determinen l’aparença percentual del medi receptor seleccionat i, per tant, la seva qualitat paisatgística.
Factors geotècnics:
Des del punt de vista geotècnic, no destaca la presència de cap punt digne
d’especial interès. L’ús antròpic de la zona, amb la consegüent presència de
construccions, camins i vials d’accés a les edificacions, esteses aèries elèctriques i telefòniques, abocaments diversos, etc., empobreix el paisatge natural de
la zona.
Factors biòtics:
Els terrenys objecte d’estudi corresponen a un espai periurbà amb la totalitat de la seva superfície ocupada per cultius, majoritàriament en estat d’abandonament, així com construccions dedicades a activitats agrícoles i residencials
marginals.
L’activitat antròpica en la zona tractada ha afavorit la introducció d’espècies vegetals i animals en detriment de les comunitats vegetals originals i les
espècies animals que s’hi alberguen.
Ambient:
L’ambient propi del medi rural es veu molt alterat pel seu confrontament
amb l’autopista de Llevant i, sobretot, per les activitats de caràcter marginal que
es desenvolupen a la zona.
Singularitat:
Les activitats realitzades, ja siguin agrícoles o residencials, així com l’especial ubicació del sector, zona periurbana de la ciutat de Palma, fan que la singularitat de la zona sigui qualificable com a baixa, amb un valor paisatgístic i
ambiental reduït.
Resultat dels punts anteriors, es pot deduir que la qualitat paisatgística i
ambiental del sector i dels seus voltants es pot qualificar com a baixa, ja que les
seves condicions naturals foren alterades per factors aliens al medi, com són els
relacionats amb la presència humana i les seves activitats associades.
No obstant això, el desenvolupament urbanístic dels terrenys suposarà un
canvi important de la percepció actual des de l’exterior, entre d’altres raons perquè es troba en el límit de la trama urbana del nucli urbà del Molinar, i amb contacte directe amb dos dels principals vials de comunicació del municipi de
Palma.
El paisatge visual d’una àrea concreta es pot estudiar en dos aspectes: el
paisatge intrínsec i el paisatge extrínsec. El primer es refereix a les característiques i als valors de la mateixa àrea objecte de desenvolupament sense considerar el seu entorn. El segon aspecte relaciona l’àrea estudiada amb el seu entorn
visual i, per tant, considera característiques de la mateixa àrea i també del seu
entorn.
4.5.1 Paisatge intrínsec
De les característiques dels terrenys objecte d’estudi es pot deduir que el
principal element conformador del paisatge intern és la influència humana, presència d’edificacions marginals, existència d’habitatges d’ús agrícola tradicional, abocaments incontrolats, explanada per a l’aparcament de vehicles, presència de parcel·les amb ús agrícola, zona d’amuntegament de materials d’obra,
etc., juntament amb la qual destaca la presència d’elements arboris introduïts
(figueres, ginjolers, lledoners, caquis, bardisses, etc.) o naturals (ginjolers).

Un breu resum de les característiques del paisatge intern dels terrenys
afectats és el següent:
Relleu: la zona té una morfologia totalment plana, amb gairebé gens
de desnivell. En dita topografia, quant a paisatge, la visual no es veu dominada
ni afectada per cap element o relleu.
Vegetació: La vegetació dominant en la zona és de tipus arvense i
ruderal, essent de molt pobre aparició la vegetació arbòria, principalment espais
ornamentals i agrícoles de secà.
Elements antròpics: El grau d’artificialitat és elevat, essent la presència d’elements antròpics molt significativa, ja que cal afegir a les construccions la presència de vegetació introduïda, tancaments i esteses aèries.
4.5.2 Paisatge extrínsec
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L’ impacte visual sobre el paisatge extrínsec depèn de les característiques
de la conca visual de l’àrea afectada. Aquestes característiques determinaran la
fragilitat visual de l’àrea amb referència al paisatge extrínsec.
Observant el mapa topogràfic de l’àrea afectada i el seu entorn immediat
es pot apreciar el següent:
La conca visual real, a pesar de ser àmplia com a conseqüència del
relleu pla imperant a la zona, es veu reduïda considerablement a causa de la presència d’elements pantalla, especialment a les bandes sud i oest del sector, amb
la presència d’edificacions de notòries dimensions que impedeixen la visió.
A la banda nord del sector, al llarg del tram que discorre en les immediacions de l’autopista de Llevant, la conca queda en bona part exposada a les
vistes, conseqüència de la nul·la presència d’apantallaments i la disposició elevada de la infraestructura de comunicació.
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Impacte positiu
Impacte poc positiu
Impacte no significatiu
Impacte poc negatiu
Impacte negatiu
Impacte molt negatiu
Impacte extrem negatiu
Juntament amb la valoració de l’impacte, se’n fa també una caracterització, en funció de la seva durada o persistència, i independentment del seu valor
i del seu signe (positiu o negatiu). D’aquesta manera, un impacte pot ser de tipus
transitori, per exemple si es produeix solament durant un temps i no causa efectes duradors; o bé es pot tractar d’un impacte permanent, si persisteix després de
les accions previstes.
6.2

S’ha de considerar la presència d’observadors potencials, ja que aquest
sector limita amb un vial de notori tràfic rodat (Autopista de Llevant i incorporació de la Via de Cintura), sense oblidar el seu emplaçament, límit interior del
nucli urbà del Molinar i pas per tal de connectar Palma amb els nuclis urbansresidencials des Coll d’en Rabassa, Can Pastilla i s’Arenal.
Es pot concloure que tant la fragilitat visual intrínseca, corresponent al
paisatge interior, com la fragilitat visual extrínseca, corresponent al paisatge
exterior, s’hauran de valorar com a mitjanes, malgrat que són apreciables les
condicions actuals sofertes al sector, conseqüència de la proliferació d’actuacions de caràcter antròpic, les quals determinen una reducció significativa de
dita fragilitat.
5.

DESCRIPCIÓ DE LES INTERACCIONS

En aquesta memòria ambiental s’analitzen de forma puntual els efectes
derivats de la modificació introduïda per les normes subsidiàries que es redacten, en aplicació de la Llei 5/2008, pel fet de comptar el sector amb una ordenació prèvia.
Aquests canvis proposats suposaran modificacions en certs paràmetres
mediambientals, però d’altres no es veuran afectats de forma significativa. És a
dir, que els efectes que provocaran les noves circumstàncies urbanístiques seran
similars, tant si es materialitza la modificació puntual de les normes subsidiàries
com si es mantenen les categories de sòl que estableix el PGOU de Palma.
Aquests factors que no presentaran canvis significatius són els següents:
Geologia i geomorfologia
Hidrologia i hidrogeologia
Fauna
Qualitat del medi atmosfèric
Potencial agrícola i ramader
D’altra banda, hi ha uns factors que sí que es veuran afectats d’alguna
manera per l’actuació prevista. Aquests factors seran els següents:
Vegetació
Paisatge visual
Trànsit rodat i de vianants
Ambient sonor
Activitat econòmica i laboral
Consum de recursos
L’anàlisi d’impactes, per tant, haurà de valorar per a cadascun dels factors
assenyalats la incidència provocada pel canvi produït.
Quant a les accions que s’han de considerar, la modificació proposada implicarà una reordenació dels terrenys inclosos al Sector 76-01 ‘Son
Bordoy’.
6.

ANÀLISI I VALORACIÓ DELS IMPACTES

6.1. Metodologia
En aquest apartat s’analitzen les interaccions, s’expliquen els mecanismes
pels quals es produeix l’impacte i s’estableix una valoració de l’impacte segons
l’escala qualitativa següent:
Impacte extrem positiu
Impacte molt positiu

Anàlisi i valoració

Per a cada impacte se’n comenten les causes i els mecanismes d’interacció. S’hi inclou una valoració qualitativa de l’impacte i també una caracterització quant a la seva persistència.
Seguidament s’analitzen els impactes més rellevants, tant a les fases d’intervencions urbanístiques com a les fases d’ús.
6.2.1 Fase d’intervencions urbanístiques.
1.- Impactes sobre la qualitat atmosfèrica
Durant la fase de construcció dels habitatges, equipaments i vials prevists
serà necessari l’ús de maquinària pesada, que donarà lloc a un augment del
nivell de pressió acústica, generació de pols, presència i acumulació de materials.
Impacte negatiu
Amb la valoració del volum d’obra a realitzar i la proximitat de zones
habitades, es podrà aconseguir disminuir els impactes mitjançant l’aplicació de
les mesures correctores adequades.
2.- Impactes sobre la vegetació introduïda.
Durant la construcció de les diferents edificacions es procedirà a introduir
vegetació natural amb fins ornamentals i ambientals, que constituirà una notòria millora sobre la vegetació.
Impacte positiu
3.- Impactes sobre el paisatge intrínsec
Durant la fase de construcció de les diferents obres es produiran moviments de terres, presència de maquinària pesada, així com cúmuls de materials,
que seran visibles des de bona part de l’àrea d’estudi i els seus voltants. La qualitat del paisatge intrínsec es veurà reduïda, si bé s’haurà de posar de manifest
com la pròpia naturalesa alterada de l’àmbit d’actuació contribueix a limitar la
valoració negativa d’aquestes accions.
Impacte poc negatiu
4.- Impactes sobre la qualitat de vida
No cal dir que l’execució de les diferents obres tindrà uns efectes negatius
sobre la qualitat de vida dels visitants i residents de la zona, si bé ja es consideren, donades les condicions d’alteració que ja evidència el territori en aquest
moments.
Impacte negatiu
5.- Impactes sobre la generació d’ocupació
La construcció dels habitatges, vials i equipaments requerirà mà d’obra i
personal especialitzat, fet pel qual es valoren positivament els efectes d’aquesta
fase sobre la generació d’ocupació.
Impacte positiu
6.2.2 Fase d’ús
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6.- Reordenació d’usos i superfícies – Paisatge visual
Com ja s’ha exposat anteriorment en aquesta memòria, per tal de valorar
els efectes sobre el paisatge visual es poden estudiar dos components: el paisatge intrínsec i el paisatge extrínsec.
Pel que fa al paisatge intrínsec, es parteix de la base que la situació actual
d’abandonament té poc interès paisatgístic. Per tant, el que s’ha de valorar és la
incidència del desenvolupament futur de l’àrea plantejada per les normes subsidiàries respecte de la prevista pel PGOU de Palma. En aquest sentit, l’augment
de l’edificabilitat destinada a l’ús residencial no constitueix en si mateix cap
efecte negatiu, però sí que s’haurà de projectar amb especial cura la seva integració a l’entorn.

ment de campanyes d’educació i conscienciació ambiental.
Impacte negatiu
11.- Reordenació d’usos i superfícies–Qualitat de vida
El desenvolupament urbanístic de la reserva estratègica de sòl tindrà uns
clars efectes positius sobre la qualitat de vida dels que, de forma voluntària, utilitzaran/gaudiran de les noves instal·lacions comercials i residencials plantejades.
Impacte positiu
7.

Quant al paisatge extrínsec, la creació d’una àrea residencial en contacte
directe amb un nucli urbà tindrà un efecte de consolidació dels terrenys a la
trama urbana, en un indret que actualment es mostra inconnex a causa de la gran
dimensió de l’àrea afectada.
Impacte poc positiu
Com a complement del punt anterior s’adjunta l’Informe tècnic de la valoració complementària d’alguns impactes ambientals derivats del projecte (annex
I).
7.- Reordenació d’usos i superfícies – Trànsit rodat i de vianants
Una de les actuacions que preveu la redacció de les normes subsidiàries és, com ja s’ha indicat, la creació d’un nou vial de circumval·lació que
connectarà directament el sector amb la zona de Llevant del Molinar.
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PROPOSTA DE MESURES CORRECTORES

7.1. Metodologia
S’enumeren i proposen una sèrie de mesures correctores per tal de controlar la magnitud de les alteracions registrades i fer-ne un seguiment. Finalment
es defineixen els impactes residuals que encara romandran en el medi una vegada aplicades aquestes mesures correctores.
7.2. Mesures sobre el medi físic
Amb la finalitat de minimitzar al màxim la formació de pols i d’altres partícules en suspensió i, en general, la reducció de partícules a l’atmosfera, produïdes per i durant els processos d’execució de les obres en general, es prendran
un sèrie de mesures i solucions per minimitzar, en tot el que sigui possible,
aquestes molèsties.
7.4. Mesures sobre el paisatge

Aquest vial aglutinarà molt de trànsit rodat, descongestionant així el vial
central que travessa el nucli urbà del Molinar, el qual podrà gaudir d’un ús més
adequat a la seva situació urbana, admetent usos peatonals i inclús un futur pas
del tramvia.
Impacte positiu
8.- Reordenació d’usos i superfícies – Ambient sonor
Aquest efecte no es deu a factors inherents al canvi proposat sinó a factors externs, a la presència de la Via de Cintura Ma-20 al nord del sector.

Les noves edificacions hauran de tenir un disseny d’acord amb el seu
entorn, evitant impactes visuals i estètics motivats per la presència de construccions escassament integrades.
Com a mesures correctores es recomana que el desenvolupament de l’àrea verda prevista i la creació de l’eix cívic per a vianants s’estableixin com a
prioritats i que es prenguin les mesures necessàries per tal d’assegurar que els
equipaments prevists quedin integrats amb la zona verda, així com al seu entorn
més immediat.
7.5. Mesures sobre l’ambient sonor

El que canvia no és l’ambient sonor en si, sinó la sensibilitat al renou, el
seu efecte sobre un ús residencial i un ús terciari, usos assignats al sector.
Tal com es planteja en l’ordenació, l’ús residencial s’allunya el màxim
possible del focus sonor que suposa la Via de Cintura, ubicant en l’àrea més pròxima a aquesta tota la superfície de sòl destinada a equipament comercial, on la
sensibilitat al renou no és tan important.
Impacte poc positiu
Com a complement a aquest punt s’adjunta, Avaluació sonomètrica de la
immisió sonora real existent als terrenys del sector (annex II).

L’estratègica ubicació de la zona comercial que es proposa apantalla acústicament de la incidència de l’autovia a les zones més sensibles, aconseguint un
comportament i confort acústic en la zona residencial.
No obstant això, es cuidarà el disseny de les edificacions properes a l’enllaç de la Ma-20, per tal de gaudir d’una òptima qualitat acústica.
7.6. Mesures sobre el medi socioeconòmic
Es cuidarà el disseny dels edificis a construir, de manera que comptin amb
els elements necessaris per tal d’afavorir l’evacuació d’aigües pluvials i impedir l’entrada d’aquestes a les plantes baixes i soterranis.

9.- Reordenació d’usos i superfícies – Activitat econòmica i laboral
L’augment de la superfície de sòl amb ús terciari i residencial tindrà un
efecte directe en l’activitat econòmica de la zona respecte de la creació de nous
llocs de treball i la repercussió en activitats complementàries al sector.
El funcionament dels establiments comercials i d’habitatges suposarà la
creació d’un bon nombre de llocs de treball, tant per tal d’ocupar les tasques
pròpies del sector immobiliari i de serveis, com per dur a terme les tasques pròpies de manteniment de les diferents instal·lacions.

S’han d’adoptar tècniques d’estalvi de consum d’aigua o de racionalització de l’ús hídric, com és el cas d’utilitzar espècies autòctones a les zones verdes, que tenguin menors necessitats hídriques i sistemes de reg estalviador. Així
mateix, seria recomanable tant la construcció d’aljubs de reserva com la construcció d’aljubs per a la recollida d’aigües pluvials procedents de les cobertes
dels edificis a construir. Ambdós compartiments poden estar comunicats entre
si.
Es potenciarà la utilització i el reciclatge en els materials de construcció
dels nous edificis, així com l’ús d’energies alternatives.

Impacte positiu
10.- Reordenació d’usos i superfícies – Consum de recursos
L’ús i el funcionament de les diferents instal·lacions i edificacions programades tindrà associat un lògic i inevitable increment en el consum de recursos. Les edificacions destinades a ús residencial demandaran aigua i electricitat,
i generaran fems, residus i aigües residuals que serà precís depurar. Aquest consum de recursos es podrà limitar mitjançant l’aplicació de tècniques d’estalvi de
recursos, el foment de la utilització d’energies alternatives, i el desenvolupa-

L’adjudicació de les futures obres haurà de tenir en consideració i fer prevaler la disponibilitat, per part de les empreses licitadores, dels pertinents sistemes de gestió mediambiental oportunament validats per una entitat de certificació.
En aquest sentit, s’hauran d’exigir als diferents contractistes de les obres
el compliment del pertinent Programa de Vigilància Ambiental, el qual estarà
redactat partint del que figura recollit en aquesta Memòria Ambiental.
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PLA DE VIGILÀNCIA

8.1. Objectius del Pla
Es proposa fer un pla de vigilància ambiental en el qual es determinin els
principals impactes mediambientals a tenir en consideració, així com les mesures correctores proposades per tal d’atenuar els seus efectes negatius i vigilar-ne
el compliment real.
Aquest pla de vigilància ha de vigilar el compliment de les mesures
correctores plantejades, així com vigilar l’aparició de nous impactes no prevists
i proposar les mesures correctores necessàries per corregir-les o minimitzar-les.
La funció d’un pla de vigilància consisteix, fonamentalment, a:
— Vigilar el compliment de les mesures correctores plantejades.
— Vigilar l’efectivitat de les esmentades mesures correctores, actuant
en conseqüència sobre la seva intensitat i sobre la seva manera d’execució.
— Vigilar l’aparició de nous impactes no prevists i proposar mesures
correctores addicionals per tal de corregir-los.
Aquest Programa o Pla de Vigilància Ambiental s’estructura en una sèrie
de blocs o matèries preferents susceptibles de control ambiental, que són els que
s’indiquen a continuació.
8.2. Control de residus
Amb la finalitat d’evitar l’acumulació de residus provinents de les excavacions d’obra, que per la seva naturalesa no puguin ser dispersats pel medi o
reutilitzats com a reblert, es comptarà amb els serveis d’un gestor autoritzat que
els recollirà i els entregarà a una planta o abocador autoritzat per a la correcta
gestió ambiental.
La retirada d’aquests residus s’haurà de dur a terme de forma controlada
per part d’un gestor autoritzat i els residus no podran romandre a l’obra més de
sis mesos des del moment del seu dipòsit (Llei de residus), i la direcció d’obra
està obligada a assegurar-ne la traçabilitat.
8.3. Seguiment de les mesures correctores
En compliment de les mesures correctores esmentades a l’apartat anterior,
així com les que formuli l’autoritat mediambiental competent, s’hauran de controlar mitjançant l’establiment d’unes llistes de comprovació en les quals es
reflectiran unes mesures correctores, llocs d’aplicació, responsable del seu compliment, estat de seguiment, possibles desviacions o nous impactes, proposta de
noves correccions i quantificació econòmica.
Del seguiment d’aquestes llistes de comprovació es derivarà l’elaboració
d’informes que seran sotmesos periòdicament a l’òrgan administratiu competent.
9.

CONCLUSIONS I VALORACIÓ GLOBAL

La no alteració substancial dels factors mediambientals com a conseqüència de les modificacions impliquen la no existència d’impactes significatius.
En definitiva, i com a conclusió de la present Memòria ambiental, es pot
afirmar la viabilitat ambiental de les normes subsidiàries que es redacten.

Palma, novembre de 2011
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Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears
3.- Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
Num. 8792
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012 por el que se aprueban definitivamente las normas subsidiarias y complementarias del
planeamiento de la reserva estratégica de suelo SUNP 76-01 Son Bordoy, de Palma
La Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo para viviendas de protección pública, publicada en el BOIB núm.
68 de 17 de mayo de 2008, regula la implantación de áreas denominadas reservas estratégicas de suelo, que se llevará a cabo, en primer lugar, con una convocatoria pública de oferta de suelo de titularidad privada, y posteriormente mediante la tramitación y aprobación de los correspondientes instrumentos de planeamiento
según el procedimiento previsto en el artículo 4 de la ley.
Así, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 5/2008, el 18 de julio de 2008 el Consejo de Gobierno aprobó la convocatoria pública de oferta de suelo para la
creación de reservas estratégicas de suelo, la cual fue resuelta el 6 de marzo de 2009, seleccionando, entre otros, el expediente número 6/2008, correspondiente a
la oferta de suelo del sector SUNP 76-01 Son Bordoy, de Palma.
Una vez elaborado el avance de las normas subsidiarias de esta reserva estratégica seleccionada y sometido a los informes vinculantes del Ayuntamiento de
Palma y del Consejo Insular de Mallorca, y al amparo del artículo 4 b de la Ley 5/2008, las normas fueron inicialmente aprobadas por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 20 de noviembre de 2009, el cual, a su vez, acordó el inicio del periodo de información pública.
Como resultado del análisis de las alegaciones presentadas durante el plazo de información pública, el consejero de Vivienda y Obras Públicas tomó la decisión de suspender de manera provisional la tramitación de la reserva estratégica de suelo para poder ampliar el tiempo de debate y de análisis del proyecto.
Para analizar las alegaciones presentadas y el contenido del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Palma de sesión extraordinaria de 19 de enero de 2010,
la Consejería de Vivienda y Obras Públicas convocó a los representantes del Ayuntamiento y del Consejo Insular para constituir, en la reunión de 19 de abril de
2010, un grupo de trabajo para la redacción y seguimiento de las normas subsidiarias y complementarias del planeamiento de la reserva estratégica de suelo del

