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I  MEMORIA 

 
 

1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

1.1.‐ INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

 
L’objecte  d’aquesta  documentació  és  la modificació  puntual  de  les  vigents Normes  Subsidiàries 
(NN.SS.) del terme municipal de Petra per modificar l’ús residencial intensiu de la parcel∙la situada 
en el carrer Gerreria, 20 que actualment és propietat de l’Ajuntament de Petra per convertir‐la en 
equipament  comunitari  d’ús  educatiu  i  administratiu  i  aparcament  públic  en  planta  soterrani, 
adaptant  la  parcel∙la  a  la  alineació  actual  del  carrer  perpendicular  al  carrer  de  l’Església.  L’ús 
educatiu que es vol implantar es de una Escoleta de 0‐3 anys. 
 
Per dur endavant aquesta modificació es considera,  

a) Dins  el  marc  normatiu  general  d’aplicació,  les  determinacions  específiques  que  puguin 
afectar a la present modificació del planejament municipal.  

b) Redactar la documentació gràfica i escrita que reculli els objectius que es pretenen assolir. 
c) Comprovar  i  confirmar  que  les  modificacions  compleixen  amb  les  determinacions 

considerades. 
d) Aconseguir  que  la  documentació  redactada  sigui  la  necessària  i  la  suficient,  clara  i 

fàcilment comprensible per a totes les persones que l’hagin d’analitzar, informar i opinar 
sobre ella. 

 

1.2.‐ NORMATIVA D’APLICACIÓ 

 
Al  llarg  del  temps  transcorregut  des  de  l’aprovació  de  les  NS  de  Petra  s’ha  aprovat  el  següent 
ordenament  legal  de  caire  urbanístic,  d’àmbit  estatal  o  autonòmic,  que  ha  incidit  sobre  el 
municipi de Petra: 

a) Llei 7/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, d’àmbit 
estatal (TRLSRU) 

b) Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i us del sol de l’illa de 
Mallorca (RGLOUS) 

c) Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) 
d) Decret llei 9/2020, de 25 de maig, de mesures urgents  de protecció del territori de les 

Illes Balears 
e) Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents  i extraordinàries per a  l'impuls de 

l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions 
públiques  de  les  Illes  Balears  per  pal∙liar  els  efectes  de  la  crisi  ocasionada  per  la 
COVID‐19. 
 
 

1.2.1.  TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SÒL I REHABILITACIÓ URBANA (Llei 7/2015, de 30 d’octubre) 
 
El  concepte  de  situació  bàsica  de  sòl  es  defineix  a  l’article  21  del  Text  refós  de  la  Llei  de  sòl  i 
rehabilitació urbana (TRLSRU), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre. 
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Per altra part, a la seva Disposició addicional novena, apartat 2, afegeix un nou article 70.ter a la 
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, l’apartat 3 del qual estableix: 

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

 
 
1.2.2.  LLEI 12/2017, DE 29 DE DESEMBRE, D’URBANISME DE LES ILLES BALEARS (LUIB) 
 
Les modificacions de planejament general estan regulades a  la LUIB i també al RGLOUS amb tot 
allò que no contradigui l’anterior. 
 
Entre els  respectius articles de  la LUIB que  fan  referència a  les modificacions,  cal  considerar en 
aquest cas els següents: 
‐ Article 59.‐ Modificació dels instruments de planejament urbanístic 

1.  La modificació de  les determinacions dels  instruments de planejament urbanístic 
s'ha  de  dur  a  terme  d'acord  amb  les  disposicions  d'aquesta  llei  que  en  regeixen  la 
formulació. 
No  obstant  això,  l'ajuntament  pot  modificar  l'ús  detallat  d'un  equipament  definit  pel 
planejament per a terrenys de titularitat pública a un altre diferent, dins aquest ús global, 
mitjançant un acord plenari que només s'ha de sotmetre al tràmit establert en l'article 73 
d'aquesta  llei.  L'acord  d'aprovació  definitiva  i  el  contingut  de  la modificació  de  l'ús  dels 
terrenys esmentats s'ha de comunicar igualment a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i 
al consell insular corresponent. 
En el cas del pla general municipal s'entén per modificació la introducció de qualsevol tipus 
de  canvis  en  les  seves  determinacions,  inclosos  els  canvis  en  la  classificació  del  sòl  i  els 
sistemes  generals,  sempre  que no  comportin  la  seva  revisió  en  els  termes  que  estableix 
l'article anterior. 
2.  Si  la  modificació  d’un  instrument  de  planejament  urbanístic  comporta  un 
increment de sostre edificable o un canvi d’ús del sòl, el valor de repercussió del qual fos 
superior al derivat de  l’ús atribuït pel planejament anterior  i es  justifica en  la formulació 
d’una  memòria  de  viabilitat  econòmica  basada  en  un  estudi  de  mercat  en  els  termes 
establerts en l’article 47.4 d’aquesta llei, procedirà a dur a terme les cessions de sòl per a 
dotacions  i per al percentatge públic de plusvàlues que s’estableix en els articles 29  i 30 
d’aquesta llei, aplicats a l’increment de l’aprofitament atribuït. 
3.  Les  propostes  de modificació  d’un  instrument  de  planejament  urbanístic  han  de 
raonar i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació ha de valorar 
adequadament la justificació de la proposta i, en el cas de fer‐ne una valoració negativa, 
ha de denegar‐la motivadament. 
4.  Les  propostes  de  modificacions  dels  plans  urbanístics  han  de  contenir  les 
determinacions  adequades  a  la  seva  finalitat,  contingut  i  abast  específics,  d’entre  les 
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas: 

a)  Han  d’identificar  i  descriure,  en  la  documentació  escrita  i  gràfica,  les 
determinacions i les normes urbanístiques objecte de modificació. 
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b)  Han  d’establir,  mitjançant  les  normes  urbanístiques  i  els  plànols  d’ordenació 
corresponents,  les  determinacions  que  s’introdueixen  amb  la  modificació  i  que 
substitueixen les precedents. 
c) Han d’incorporar, en els casos sotmesos a avaluació ambiental estratègica, els 
documents exigits en la legislació d’avaluació ambiental. 
d) Han d’incorporar un estudi d’avaluació de  la mobilitat generada, en els  casos 
que la finalitat específica ho requereixi. 
e)  Han  d’incorporar  la  memòria  de  viabilitat  econòmica  i  l’informe  de 
sostenibilitat, en el cas de  la seva formulació preceptiva, en els termes establerts 
en aquesta llei i en la legislació estatal. 

5.  Les  propostes  de modificació  de  qualsevol  instrument  de  planejament  urbanístic 
que  suposin,  indirectament o directa,  un  increment  dels  paràmetres d’edificabilitat  o de 
densitat vigents, o bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a l’expedient que 
es tramiti la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre 
les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el 
registre  o  l’instrument  emprat  a  efectes  de  notificacions  a  les  persones  interessades, 
d’acord amb la legislació en la matèria. 

 
‐ Article 54.‐ Competències en l’aprovació del planejament 

1.  Correspon als ajuntaments l’aprovació inicial i la tramitació de tots els instruments 
de planejament urbanístics prevists en aquesta llei. Correspon al consell insular l’aprovació 
definitiva dels plans generals  i  de  la  resta dels plans urbanístics,  amb  l’aprovació prèvia 
provisional per part del municipi, excepte en els casos següents: 

a)  Els  instruments  de  planejament  urbanístic  del  terme  municipal  de  Palma, 
l’aprovació  definitiva  dels  quals  correspon  al  mateix  ajuntament  en  els  termes 
fixats per la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat. 
b)  Els  plans  d'ordenació  detallada,  les  seves  revisions  i  les  seves  modificacions, 
l'aprovació definitiva dels quals correspon als ajuntaments en els municipis de més 
de 10.000 habitants. 
c) Els plans parcials, els plans especials i els estudis de detall, l'aprovació dels quals 
correspon a l'ajuntament. 

2.  L’òrgan  que  aprovi  definitivament  els  plans  que  preveu  aquest  article  n’ha  de 
trametre un exemplar diligenciat a l’Arxiu d’Urbanisme de les Illes Balears i a l’ajuntament 
o al consell insular, segons qui l’hagi aprovat. 

 
‐Article 55.‐ Tramitació del planejament 

1. El termini per adoptar l’acord d’aprovació inicial d’instruments de planejament d’iniciativa 
particular  és  de  tres mesos  des  de  la  recepció  de  la  documentació  completa,  inclosa  la 
relativa a la tramitació ambiental que fos preceptiva. 

2. Una vegada que s’ha aprovat  inicialment  l’instrument de planejament urbanístic,  tota  la 
documentació,  incloses  les  memòries  de  viabilitat  i  els  informes  de  sostenibilitat 
econòmica preceptius, s’ha de sotmetre a informació pública juntament, si s’escau, amb la 
documentació corresponent a la tramitació ambiental. 

3. Aquest  tràmit  d'informació  pública  té  un  període  mínim  de  quaranta‐cinc  dies  per  als 
instruments que comportin avaluació ambiental estratègica ordinària i de trenta dies per 
als que no la comportin, i s'ha d'anunciar, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, 
en  un  dels  diaris  de  major  circulació  a  l'illa  corresponent,  i  a  la  seu  electrònica  de 
l'administració que  tramita el procediment, en  la qual hi ha de constar  la documentació 
completa  que  integra  l'instrument.  La  publicació  de  l'anunci  d'informació  pública  en  el 
Butlletí  Oficial  de  les  Illes  Balears  ha  de  fer  constar  de  manera  clara  el  localitzador 
uniforme de recursos de la seu electrònica per accedir a la documentació. 
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Durant el termini d'informació pública s'ha de sol∙licitar un informe de les administracions 
o  els  ens  estatals,  autonòmics  o  insulars  les  competències  dels  quals  es  puguin  veure 
afectades.  En  tot  cas,  s'ha  de  sol∙licitar  un  informe  preceptiu  a  l'òrgan que  exerceixi  les 
competències en matèria d'urbanisme del consell insular corresponent. 

4. En  vista  del  resultat  de  la  informació  pública,  dels  informes  emesos  i  de  la  tramitació 
ambiental, s’han d’introduir les modificacions que siguin procedents i s’han de sotmetre a 
una nova informació pública si aquestes eren substancials. Si no ho eren, o un cop resolt el 
nou  tràmit  d’informació  pública,  s’ha  de  demanar  l’emissió  dels  informes  preceptius 
previs,  si  s’escau,  i,  una  vegada  introduïdes  les  modificacions  que  en  resultin,  s’han 
d’aprovar provisionalment o definitivament, segons escaigui. 

5. El termini per adoptar l’acord d’aprovació provisional dels instruments de planejament de 
desenvolupament del pla general que siguin d’iniciativa particular i que estiguin subjectes 
a aquest tràmit és de 6 mesos des de l’aprovació inicial. El còmput del termini s’interromp 
per  a  l’obtenció  d’informes  d’altres  administracions  i  l’aportació  de  documentació 
complementària per part del promotor. 

6. Quan  d'acord  amb  l'article  54  d'aquesta  llei,  l'ajuntament  sigui  el  competent  per  a 
l'aprovació definitiva dels  instruments de planejament urbanístic o  les  seves alteracions, 
l'aprovació definitiva esmentada només es pot dur a terme amb l'informe previ de l'òrgan 
amb competències urbanístiques del consell insular corresponent. 
Aquest  informe s'ha d'emetre, amb caràcter vinculant, en relació amb les consideracions 
oportunes per motius d'interès supramunicipal, de legalitat i  d'adequació als instruments 
d'ordenació territorial i, si escau, als instruments urbanístics de rang superior. 
Igualment,  l'informe  del  consell  insular,  d'acord  amb  els  principis  de  col∙laboració  i 
cooperació  establerts  en  aquesta  llei,  pot  incloure  les  consideracions  addicionals  i  no 
vinculants  que  siguin  procedents,  fonamentades  en  raons  de  racionalitat  i  funcionalitat 
urbanístiques i orientades a superar contradiccions, esmenar errors i millorar la claredat i 
la precisió jurídiques i tècniques de l'instrument de planejament de què es tracta. 
Aquest  informe  s'ha  d'emetre,  segons  correspongui,  en  els  terminis  següents,  que  es 
computen  des  de  la  recepció  de  la  documentació  completa  de  l'instrument  de 
planejament: 

a) En el termini de tres mesos, en els supòsits de primera formulació o de revisió 
del pla general o del pla d'ordenació detallada. 
b) En el termini de dos mesos en el cas de modificacions del pla general o del pla 
d'ordenació  detallada,  i  en  el  cas  de  la  primera  formulació,  la  revisió  o  la 
modificació dels plans parcials, plans especials i estudis de detalls. 

Una vegada que han transcorreguts els terminis anteriors, s'entén que l'informe s'ha emès 
de manera favorable i es pot continuar amb la tramitació. 

7. Per a  l’aprovació definitiva del pla general pel  consell  insular,  l’ajuntament, una vegada 
que  s’ha  aprovat  el  pla  provisionalment,  ha  de  trametre  l’expedient  complet  al  consell 
insular perquè, si s’escau, en faci l’aprovació definitiva en el termini màxim de sis mesos. 
En la tramitació de les formulacions, de les seves revisions o de les alteracions dels plans 
generals  que  correspongui  aprovar  definitivament  als  consells  insulars,  s’entén  que  es 
produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de 
sis  mesos  des  de  la  recepció  de  l’expedient  complet  per  l’òrgan  del  consell  insular 
competent per a l’aprovació definitiva. 

8. La  mateixa  regla  prevista  en  l’apartat  anterior  és  d’aplicació  a  la  resta  de  plans  
urbanístics, l’aprovació definitiva dels quals correspon als òrgans corresponents del consell 
insular,  tret  dels  plans  d’iniciativa  particular,  en  què  s’entén  que  es  produeix  silenci 
administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de tres mesos des 
de la recepció de l’expedient complet per l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva. 
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9. En  la  tramitació  dels  plans  d’ordenació  detallada  i  la  resta  de  plans  urbanístics  que 
correspongui  aprovar  definitivament  als  ajuntaments,  el  silenci  administratiu  positiu 
previst  en  el  paràgraf  anterior  es  produeix  si  la  resolució  definitiva  no  es  notifica  en  el 
termini  de  tres mesos  des  de  la  recepció  de  l’informe previ  del  consell  insular  o  des  del 
transcurs  del  termini  del  qual  disposen  per  emetre’l,  o,  en  el  cas  que  sigui  posterior  i 
preceptiva, des de la recepció del pronunciament de l’òrgan ambiental. 
El  silenci  és negatiu quan  l’informe del  consell  insular és desfavorable en matèries de  la 
seva competència conforme al que estableix l’apartat 6 anterior. 

10. En  cap  cas  no  es  pot  entendre  que  es  produeix  l’aprovació  definitiva  per  silenci 
administratiu positiu si el pla urbanístic corresponent no disposa de la documentació i les 
determinacions establertes per aquesta llei i el seu desplegament reglamentari per a cada 
tipus d’instrument. Així mateix, tampoc no es pot considerar que existeix l’acte aprovatori 
quan les determinacions de l’instrument siguin contràries a aquesta llei, al desplegament 
reglamentari,  als  instruments d’ordenació  territorial  o,  si  s’escau,  a un pla urbanístic  de 
jerarquia  superior,  o  quan  l’aprovació  del  pla  urbanístic  estigui  sotmesa  a  requisits 
especials d’acord amb aquesta llei o altra legislació sectorial. 
 

1.2.3.  REGLAMENT GENERAL DE LA LOUS PER A L’ILLA DE MALLORCA 
 
Els articles del RGLOUS a considerar en la modificació de planejament són: 
‐Article 171.‐ Modificació dels instruments de planejament urbanístic  

1.  La tramitació de la modificació de qualsevol dels elements o determinacions d’un 
instrument  de  planejament  urbanístic  se  subjecta  a  les  mateixes  disposicions  que  en 
regeixen la formació i l’aprovació, d’acord amb la LOUS i aquest Reglament.  
2.  En  el  cas  del  pla  general  municipal  s’entén  per  modificació  la  seva  alteració 
mitjançant la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos 
els  canvis  en  la  classificació  del  sòl  i  els  sistemes  generals,  sempre  que no  comportin  la 
seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170.  
3.  Les  propostes  de modificació  d’un  instrument  de  planejament  urbanístic  han  de 
raonar i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als interessos 
públics i privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la modificació ha de valorar 
la justificació de la proposta adequadament i, en el cas de fer‐ne una valoració negativa, 
l’ha de denegar.  
4.  Les  propostes  de  modificacions  dels  plans  urbanístics  han  de  contenir  les 
determinacions adequades a  la seva finalitat, el contingut  i  l’abast específics, d’entre  les 
pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, han de:  

a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i 
les normes urbanístiques objecte de modificació.  
b)  Establir,  mitjançant  les  normes  urbanístiques  i  els  plànols  d’ordenació 
corresponents,  les  determinacions  que  s’introdueixen  amb  la  modificació  i  que 
substitueixen les precedents.  
c)  Incorporar, si escau d’acord amb la  legislació aplicable,  l’informe corresponent 
per  al  procediment  d’avaluació  ambiental  de  l’instrument.  També  s’ha 
d’incorporar  un  estudi  d’avaluació  de  la mobilitat  generada,  en  els  casos  que  la 
finalitat específica ho requereixi.  

 
‐Article  174.‐  Identificació  de  les  persones  titulars  de  finques  afectades  per  determinades 
modificacions  

Les  propostes  de  modificació  de  qualsevol  instrument  de  planejament  urbanístic  que 
suposin,  indirectament  o  directa,  bé  un  increment  dels  paràmetres  d’edificabilitat  o  de 
densitat vigents, bé una modificació dels usos del sòl, han d’incorporar a  l’expedient que 
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es tramita, en els apartats corresponents de la memòria informativa, la identitat de totes 
les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre  les finques afectades durant 
els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o instrument emprat 
a  efectes  de  notificacions  a  les  persones  interessades,  d’acord  amb  la  legislació  en  la 
matèria.  

 
‐Article 176.‐ Adaptació dels instruments de planejament a la normativa sobrevinguda  

D’acord amb el que preveu l’article 60 de la LOUS, i sens perjudici de l’aplicació directa de 
les  determinacions  de  la  normativa  sobrevinguda  que  tenguin  aquest  caràcter  i  quan 
aquesta no fixi un règim transitori específic:  

a)  La  plena  adaptació  dels  instruments  de  planejament  a  aquesta  normativa 
únicament  és  exigible  en  els  procediments  de  primera  formulació  o  revisió 
d’aquells que encara no hagin iniciat el seu tràmit d’informació pública a l’entrada 
en vigor de la normativa sobrevinguda esmentada.  
b)  La  resta  de  modificacions  dels  instruments  de  planejament  només  s’han 
d’adaptar a  les  determinacions de  la normativa  sobrevinguda que afectin  el  seu 
contingut específic, el que només és exigible quan aquesta normativa hagi entrat 
en vigor amb anterioritat a l’inici del tràmit d’informació pública d’aquelles. 

 

1.3.  CONSIDERACIÓ DE LA PRESENT DOCUMENTACIÓ COM A MODIFICACIÓ 

 
Atès  allò  expressat  en  els  apartats  anteriors,  i  com  es  podrà  comprovar  en  el  conjunt  de  la 
documentació gràfica i escrita que constitueix aquesta proposta de modificació puntual, es tracta 
d’una modificació de les determinacions de les vigents NN.SS. del terme municipal de Petra, que 
en cap cas poden tenir la consideració de revisió de les dites NN.SS.. 
 
Recordar el que estableixen els articles 58 i 59 de la LUIB i l’article 171.2 del RGLOUS, transcrit a 
l’anterior apartat: 
Art.  171.2  del  RGLOUS:  en  el  cas  del  pla  general  municipal,  s’entén  per  modificació  la  seva 
alteració  mitjançant  la  introducció  de  qualsevol  tipus  de  canvis  en  les  seves  determinacions, 
inclosos els  canvis en  la classificació del  sòl  i els  sistemes generals,  sempre que no comportin  la 
seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170 (veure l’article 170, revisió dels plans 
generals municipals). 
 
Si s’analitza la definició de revisió del planejament que s’estableix als articles 58 i 59 de la LUIB i a 
l’article 170 del RGLOUS, es podrà comprovar que  la modificació proposada no té en cap cas  la 
consideració de revisió de les vigents NN.SS. de Petra, tota vegada que: 

 No hi ha fixat en elles el termini per a la seva revisió, ni circumstàncies especificades 
per a aquest fi. 

 El Consell de Mallorca no ha ordenat d’ofici la seva revisió. 

 No suposa alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació del 
sòl  o  de  les  determinacions  per  al  desenvolupament  urbanístic,  ni  s’han  produït 
disfuncions derivades de  l’exhauriment de  la capacitat de  les NN.SS. per necessitats 
reals de sòl per a determinats usos i activitats econòmiques. 

 Les modificacions de les NN.SS. aprovades des de la seva primera formulació, incloses 
les proposades ara, no provoquen un efecte acumulatiu que facin estar en presència 
de les circumstàncies esmentades en el paràgraf anterior. 

 La modificació proposada, per si mateixa o en unió de les aprovades en els dos anys 
anteriors, no preveuen en cap cas la previsió d’actuacions d’urbanització que suposin 
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un increment del 20% de la població del municipi o del 10% del sòl urbà, de qualsevol 
ús. 

 

1.4.  COMPLIMENT LLEI 14/2000, DE 21 DE DESEMBRE, D’ORDENACIÓ TERRITORIAL , EN RELACIÓ 
A LA POSSIBILITAT DE MODIFICACIONS DE PLANEJAMENT GENERAL 

 
L’art. 15.3 no impedeix que a pesar de que les vigents Normes Subsidiàries de Petra no es troben 
adaptades al Pla Territorial de Mallorca ni a altres instruments d’ordenació territorial regulats a la 
Llei  14/2000,  de  moment  no  hi  ha  cap  inconvenient  en  tramitar  i  aprovar  la  modificació  del 
planejament urbanístic general, com és la que ara es proposa. 
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2 MEMÒRIA INFORMATIVA 

 

2.1.  PLANEJAMENT VIGENT 

 
L’ordenació urbanística del  terme municipal de Petra està  regulada per  les Normes Subsidiàries 
(NN.SS.)  de  planejament,  aprovades  definitivament  per  la  Comissió  Insular  d’Urbanisme  de 
Mallorca (CIU) dia 9 de març de 1995. 
 
Posteriorment s’han aprovat les següents modificacions puntuals: 

 Modificació puntual número 3 de les Normes Subsidiàries de Petra, relativa al traçat del 
Camí  del  Cos  (carrers  Forà  i  Sant  Gabriel)  del  sòl  urbà  d’aquest  municipi.  Aprovació 
definitiva el 22 de gener de 1999. 

 Modificació  puntual  número  2/2002  de  les  Normes  Subsidiàries  de  planejament  del 
municipi de Petra, relativa al canvi de classificació de sòl rústic a sòl urbà, d’una part de 
parcel∙la  no  classificada  com  a  urbana,  tot  qualificant  el  conjunt  com  a  sòl  urbà 
Equipament Comunitari. Aprovació definitiva de 18 de setembre de 2002.  

 Modificació  puntual  número  4/2002  de  les  Normes  Subsidiàries  de  planejament  del 
municipi  de  Petra,  relativa  a  canvi  de  classificació  d’uns  terrenys  situats  en  sòl  rústic 
comú, per a una nova classificació com a sòl urbà i qualificar‐los com a Zona de Serveis. 
Aprovació definitiva el 20 de febrer de 2003. 

 Delimitació  de  la  Unitat  d’Actuació  nº5  així  como  els  projectes  d’Estatuts  i  Bases 
d’Actuació. Aprovació definitiva el 13 de novembre de 2009. 

 Modificació puntual número 6 (1/2022) de les NNSS de Petra, relativa a  la  incorporació 
d’un vial periurbà i ordenació de l’àmbit entre el teixit urbà i el vial. 

 
A més de l’anterior, el Consell de Mallorca, en la sessió ordinària del Ple que va tenir lloc el dia 13 
de desembre de 2012, adoptà l’acord de declarar com a Bé d’Interès Cultural, amb categoria de 
conjunt històric, al nucli antic de Petra. Així mateix, delimità el seu entorn de protecció. 
 
L’ordenació  del  nucli  urbà  de  Petra  queda  reflectida  en  els  plànols  d’informació  d’aquesta 
modificació,  en  els  quals  estan  recollides  les  esmentades  modificacions  puntuals  aprovades 
definitivament. 
 

2.2.  ZONES URBANÍSTIQUES QUALIFICADES EN L’ÀMBIT DEL NUCLI URBÀ  

 
En el nucli urbà de Petra s’hi troben diferents zones edificables, en major o menor grau i intensitat 
d’usos, que són les següents: 

Zona General Antiga (ZGA) 
Casc Històric Artístic (CHA) 
Zona Residencial Intensiva Baixa (RIB) 
Zona Urbana Jardí (UJ) 
Zona Residencial Extensiva Baixa (REB) 
Zona Industrial i de Serveis (IS) 
Equipament comunitari (EC) 
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2.3.  AMBIT AFECTAT PER LA MODIFICACIÓ 
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Parcel∙la cadastral de propietat municipal que es pretén transformar en equipament comunitari. 
 

 
La  parcel∙la  cadastral  9653012ED0895S0001LU,  situada  al  carrer  Gerreria,  20,  és  propietat  de 
l’Ajuntament de Petra  i  segons  les NN.SS.  vigents està afectada per dues alineacions, una en el 
carrer  de  l’Església  i  l’altra  en  el  carrer  perpendicular  que  no  segueix  l’alineació  de  les  NN.SS. 
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degut  a  les  edificacions  existents,  anteriors  a  les  NN.SS..  Fa  poc  temps  que  les  façanes  de  la 
parcel∙la  municipal  s’han  adaptat  a  la  amplitud  de  10  m  del  carrer  de  l’Església  i  del  carrer 
perpendicular existent, reduint la superfície indicada al cadastre. 
 
La superfície final i actual de la parcel∙la es de 2.311,27 m2. 
 

2.4.  NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT A LA PARCEL∙LA 

 
La normativa urbanística que afecta a  la parcel∙la de  la modificació puntual correspon a  la Zona 
Residencial Intensiva Baixa i el seus paràmetres d’edificació i usos permesos són els següents: 
 

Paràmetres 

Zona Urbanística 

Residencial Intensiva Baixa (RIB) 

Solar 

Superfície 

mínima 
200 m2  (Actual 2.311,27 m2) 

Façana 

mínima 
10 m 

Ocupació màxima  

(m2) 

Segons la corresponent profunditat edificable  

(PE= 14 m) per l’ample de la façana 

1212,78 m2 

Edificabilitat 

màxima  

(m2) 

Sobre 

terreny 

Segons ocupació profunditat edificable i por el 

nombre de plantes sobre terreny (3pp) 

3.638,34 m2 

Altura 

màxima 

Metres  10 m 

Nombre 

de 

plantes 

S + PB + 2pp 

Tipologia edificació  Continua 

Reculades 

mínimes 

Façana  0 m 

Mitgeres  0 m 

Ús  

(veure apartat V‐7 de la 

Memòria Justificativa 

de les NN.SS.) 

Habitatge 

(Índex d'intensitat d'ús 

residencial (IUR)) 

1Habitatge/100 m2 de 

ocupació profunditat 

edificable (PE) = 12 viv. 

Residencial 

Comercial (PB) 

Oficines 

Sanitari (PB i edifici exclusiu 

  Religiós (Edifici exclusiu) 

Cultural 

Recreatiu (PB i edifici exclusiu) 

Deportiu (PB i edifici exclusiu) 

Industrial (PB) 
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2.5.  OBJETE DE LA MODIFICACIÓ 

 
L’objecte  d’aquesta  modificació  és  modificar  l’ús  residencial  intensiu  de  la  parcel∙la  situada  al 
carrer  Gerreria,  20  que  actualment  és  propietat  del  Ajuntament  de  Petra  per  convertir‐la  en 
equipament comunitari d’ús educatiu i administratiu i aparcament públic en planta soterrani. L’ús 
educatiu que es vol implantar és d’una Escoleta de 0‐3 anys. 
 
L’amplada  del  carrer  modificat  serà  la  mateixa  que  fixen  les  NN.SS.  però  es  modificaran  les 
amplades  de  les  voreres  previstes  al  planejament  per  adaptar‐les  al  nou  ús  de  l’Equipament 
Comunitari i a l’accessibilitat i per aquest motiu aquest carrer serà d’un únic sentit de circulació. 
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3 MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DESCRIPTIVA DE LA MODIFICACIÓ 

 

3.1.  JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

 
La  justificació  d’aquesta  modificació  és  implantar  principalment  una  Escoleta  de  0‐3  anys  a  la 
parcel∙la municipal  per  la  demanda  existent  al  municipi,  Equipament  Comunitari  d’ús  escolar  i 
administratiu. També i per motiu de la topografia de la parcel∙la es pensa situar a nivell de planta 
soterrani un aparcament públic per incrementar el número d’aparcaments al casc urbà. 
 
La creació d’una Escoleta permetrà que les parelles joves quedin al poble i milloren la regeneració 
de la vida del poble. 
 
Aquest  increment  d’aparcaments  facilitarà  la  reducció  d’estacionament  als  carrers  estrets  i 
millorarà la fluïdesa de la circulació de vehicles, aconseguint una millora de la qualitat de vida de 
la ciutadania. 
 
Amb aquesta modificació puntual desapareixent la possible creació de 12 habitatges a la parcel∙la, 
al  modificar‐se  els  usos  previstos  i  substituir‐los  per  un  Equipament  Comunitari  d’ús  escolar  i 
administratiu  i  aparcament  públic.  Aquesta  modificació  no  incrementa  la  edificabilitat  ni  la 
densitat de població. 
 
Per  la  forma  de  la  parcel∙la  s’ha  considerat  la  necessitat  d’establir  dues  qualificacions  del 
equipament  (EC‐1  i  EC‐2),  una  a  l’extrem  de  la  parcel∙la  que  fa  cantonada  amb  el  carrer  de 
Gerreria i carrer de l’Església i un altra a la superfície restant. 
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Als efectes de l’article 70.ter. 3 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, s’annexa els 
propietaris de la parcel∙la afectada per la modificació:  
 
REF. CADASTRAL        Titular / DNI   

9653012ED0895S0001LU  Ajuntament de Petra /*****100G   
 
La modificació proposada compleix amb la legislació vigent, tant estatal com autonòmica i amb el 
instruments de planejament territorial i sectorial que s’han descrit al apartat 1 de Consideracions 
Prèvies. 
 

3.2.  DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
Per dur a terme la present modificació de caire gràfic s’ha procedit a substituir els corresponents 
plànols de  les  vigents NN.SS. per altres,  la base  cartogràfica dels quals és  la proporcionada per 
SITIBSA,  i  sobre  els  quals  s’han  bolcat  les  determinacions  de  les  vigents  NN.SS.,  amb  les 
modificacions que ara es proposen. 
 
La parcel∙la municipal té una forma irregular amb una punta de terreny que fa cantonada amb els 
carrers Gerreria i de l’Església, la resta es pràcticament rectangular. Per aquest motiu i per evitar 
al màxim deixar mitgeres al descobert es planteja dues edificabilitats al equipament comunitari a 
implantar a la parcel∙la.  
 
A  la  zona  de  la  cantonada  amb  els  carrers  Gerreria  i  de  l’Església  i  amb  la  prolongació  de  la 
mitgera  del  fons  de  la  resta  de  parcel∙les  del  carrer  Gerreria,  es  mantindran  els  mateixos 
paràmetres urbanístics que la resta de la illeta, Residencial Intensiva Baixa, modificant‐se l’ús que 
passa a ser un nou Equipament Comunitari amb un ús Escolar i administratiu. 
 
La  resta  de  la  parcel∙la  limitada  per  la mitgera  del  fons  de  les  parcel∙les  del  carrer Gerreria,  la 
façana  del  carrer  de  l’Església  i  la  nova  façana  del  carrer  perpendicular  al  carrer  de  l’Església 
tindrà uns paràmetres urbanístics per implantar un edifici aferrat a la mitgera del fons i aïllat de 
les façanes i mitgera lateral. El fet que sigui un edifici aïllat i retranquejat del carrer de l’Església 
facilitarà l’assolellament de la zona davant de la façana del futur edifici. 
 
Degut a la topografia descendent del solar municipal des de el carrer de l’Església es possibilita la 
implantació d’un gran aparcament públic a la parcel∙la sota l’escola que se situarà a la rasant  del 
carrer de l’Església.  
 
La escola tindrà l’accés a la cantonada del carrer de l’Església amb el carrer perpendicular sense 
nom a on la voravia de la façana de la parcel∙la tindrà 3,50 m d’amplada, excepte al tram d’accés a 
l’aparcament a situar al costar de la mitgera esquerra. 
 
La normativa urbanística del nou equipament comunitari i el seus paràmetres d’edificació i usos, 
són els següents: 
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Paràmetres 
Equipament comunitari (EC) 

EC‐1  EC‐2 

Solar 

Superfície  

total 
2.311,27 m2 

Superfície  2.139.27 m2  172,00 m2 

Ocupació màxima  

 
60 %  

Segons la corresponent 

profunditat edificable 

(PE= 14 m) per l’ample 

de la façana (m2) 

172,00 m2 

Edificabilitat 

màxima  

 

Sobre 

terreny 

1,2 m2/m2 

(2.433.60 m2) 
516 m2 

Altura reguladora  ‐‐‐  10 m 

Altura màxima  7,5 m  ‐‐‐ 

Altura total  9,0 m  ‐‐‐ 

Nombre de plantes  S + PB + 1pp  S + PB + 2pp 

Tipologia edificació  Aïllada  Continua 

Reculades 

mínimes 

Façana  3 m  0 m 

Mitgera  3 m  0 m 

Fons  0 m  0 m 

Ús  
Escolar i administratiu (sobre terreny) 

Aparcament públic (100 % baix terreny) 

 
L’edificabilitat  màxima,  resultant  de  la  modificació  puntual,  serà  2.949,60  m2.  Aquesta 
edificabilitat és menor que la resultant de les NS vigent que com s’ha indicat a l’apartat 2.4 és de 
3.638,34 m2. 
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4 AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA 

 
El Decret legislatiu 1/2020, de 28 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears, estableix en el seu art. 12.3; 12.4 i12.5: 

3. Seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada: 
a) Els plans i els programes esmentats en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article, i 
les seves revisions, que estableixin l'ús, en l'àmbit municipal, de zones d'extensió reduïda. 
b)  Els  plans  i  els  programes,  i  les  seves  revisions,  que  estableixin  un  marc  per  a 
l'autorització de projectes en el futur, però no compleixin els altres requisits que s'indiquen 
en les lletres a) i b) de l'apartat 1 d'aquest article. 
 
4. També seran objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada: 
a)  Les modificacions esmentades en  l'apartat 2 d'aquest article,  quan  siguin de caràcter 
menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 
d'avaluació ambiental. 
b)  Les  modificacions  de  plans  o  programes  que,  tot  i  no  estar  incloses  en  l'apartat  2 
d'aquest article, suposin, per si mateixes, un nou marc per a l'autorització de projectes. Es 
considerarà  que  les  modificacions  de  plans  i  programes  comporten  un  nou  marc  de 
projectes  quan  la  seva  aprovació  generi  la  possibilitat  d'executar  nous  projectes,  o 
augmenti les dimensions o l'impacte eventual dels permesos en el pla o programa que es 
modifica i, en tot cas, quan suposin un increment de la capacitat de població, residencial o 
turística, o habilitin la transformació urbanística d'un sòl en situació rural.   
 
5.  Quan  l'òrgan  substantiu  valori  que  un  pla  o  programa,  sigui  en  la  seva  primera 
formulació o sigui en la seva revisió, o la modificació d'un pla o programa vigent, no està 
inclòs  en  cap  dels  supòsits  dels  apartats  anteriors  d'aquest  article,  i,  per  tant,  no  està 
subjecte a avaluació ambiental estratègica, ho justificarà mitjançant un informe tècnic que 
quedarà a l'expedient. 

 
L’article 5.2.f de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental estableix: 

f) “Modificaciones menores”: cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 
directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en  los efectos 
previstos o en la zona de influencia. 

 
Es considera que la present Modificació Puntual, en quant a que afecte a un canvi de qualificació 
en  terrenys  urbans  amb  una  superfície  molt  limitada  no  té  efectes  significatius  sobre  el  medi 
ambient  i  no  està  inclosa  en  cap  dels  supòsits  de  l’article  12  del  DL  1/2020  doncs  afecta 
bàsicament  al  canvi  de  qualificació  d’una  parcel∙la  de  propietat  municipal  per  implantar  un 
equipament comunitari d’us escolar i administratiu, eliminant l’ús de 12 habitatges.  
 
Així doncs, atesa  la naturalesa de  la present modificació puntual, es proposa  la no subjecció a 
avaluació ambiental estratègica pels escassos efectes de la proposta sobre el medi ambient. És 
per  tant  que  queda  justificada  la  no  subjecció  a  avaluació  ambiental  estratègica  atenent  a 
l’apartat 2.5 de l’article 12 del Decret legislatiu 1/2020. 
 
En aquest sentit correspon fer per part de l’Ajuntament de Petra la petició a la Comissió Balear de 
Medi  Ambient  (CBMA)  perquè  dugui  a  terme  la  corresponent  resolució  en  el  sentit  exposat,  i 
s’estarà al que determini l’òrgan competent.   
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5 AVALUACIÓ DE LA MOVILITAT GENERADA 

 
Segons  l’article 59.4 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears,  les 
propostes  de modificacions  dels  plans  urbanístics  han  d’incorporar  un  estudi  d’avaluació  de  la 
mobilitat generada, en els casos que la finalitat específica ho requereixi.  
 
L’article 171 del Reglament General de Mallorca també preveu la necessitat d’incorporar aquest 
estudi  matisant,  novament,  que  només  per  aquells  casos  en  què  la  finalitat  específica  ho 
requereixi. 
 
Es  considera que el nou ús a  implantar d'Escoleta no generarà més desplaçament o problemes 
circulatoris que els que podrien generar els 12 habitatges que possibiliten els actuals NS. També 
s'ha de tenir en compte la situació del seu emplaçament, pràcticament al centre del poble i situat 
al  costat de  l'església principal,  així  com el  fet que  la major part dels desplaçaments es podran 
realitzar a peu o amb bicicleta per el pares, ateses les dimensions i climatologia de Petra. 
 
Quant a l'existència d'una zona d'aparcament públic, facilitarà la descongestió i la reducció de la 
circulació al centre de Petra. 
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6 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  

 

6.1. INTRODUCCIÓ 

 
El  RDL  7/2015,  de  30  d’octubre,  pel  que  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  del  Sòl  i  Rehabilitació 
Urbana,  al  seu  article  22.3  estableix  que  la  documentació  dels  instruments  d’ordenació  de  les 
actuacions de transformació urbanística hauran d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat 
econòmica, en el que es ponderi, en particular,  l’impacte de  l’actuació a  les Hisendes Públiques 
afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures necessàries o la posada en 
marxa i prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i adequació del sòl destinat a usos 
productius. 
 
Així, la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB), s’estableix: 

 al apartat 4 de l’article 59: 
“4. Les propostes de modificacions de plans urbanístics han de contenir les determinacions 
adequades  a  la  seva  finalitat,  contingut  i  d’abast  específics,  d’entre  les  pròpies  de 
l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas: (...) 

e)  Han  d’incorporar  la  memòria  de  viabilitat  econòmica  i  l’informe  de 
sostenibilitat, en el cas de  la seva formulació preceptiva, en els termes establerts 
en aquesta llei i a la legislació estatal.” 

 

 a l’article 47, es desenvolupa el contingut dels estudis econòmics del planejament. 
 

6.2.  ESTUDI SOSTENIBILITAT ECONÓMICA 

 
‐ TITULARITAT DELS TERRENYS 
 
No existeix cost per adquisició del sòl, al ser tot ell de propietat municipal. 
 
 
‐ ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER I PROGRAMA D’ACTUACIONS 
 
Existeix  la  previsió  de  finançament  públic  a  través  de  un  Conveni  de  col∙laboració  entre  la 
Conselleria  d’Educació  i  l’Ajuntament,  signat  amb  data  de  27  d’octubre  de  2021,  per  a  la 
construcció de l’equipament docent (Escoleta municipal 0‐3 anys). 
 
Es  contempla  l’execució de  l’equipament docent per ordenació directa, dins els pròxims quatre 
anys. 
 
El cost d’implantació, posada en funcionament i manteniment aniran a càrrec de l’Ajuntament. Es 
preveuen uns costos per: 

 Implantació de 661.472, 19 €, d’acord a l’avanç del projecte d’escoleta municipal, aquesta 
tindrà  una  superfície  construïda  total  de  539,92 m2  i  a  partir  d’aquesta  superfície  s’ha 
calculat el cost d’execució. 

 Posada en funcionament de 661,47 € (661.472, 19 x 0,10%). 

 Manteniment de 6.614,74 €/quadrienni (661.472, 19 x 1,0%), 1.653,68 €/any. 
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La  despesa  puntual  per  implantació  i  posada  en  funcionament  de  l’equipament  es  veurà 
compensada amb el Conveni de col∙laboració entre  la Conselleria d’Educació  i  l’Ajuntament que 
contempla uns ajuts per un total de 356.014 euros. D’aquest total 333.000 euros corresponen a 
ajuts de creació  i 23.014 euros a ajuts en espècie. Es preveu que aquesta  inversió s’assumeixi a 
partir de romanents de tresoreria i/o amb nous endeutaments. 
 
No  es  tenen  en  compte  ingressos  referents  al  funcionament  de  l’equipament  docent  que  es 
generaran quan aquest estigui en actiu, els quals aniran principalment destinats al manteniment 
del centre. 
 
 
‐ CONCLUSIÓ 
 
Per tot allò indicat, la modificació puntual, MP 2/2022, de les NS de Petra no s’espera sigui un 
greu problema per la sostenibilitat econòmica de la hisenda municipal 
 
La creació d’aquesta escoleta generarà un incentiu que evitarà que les parelles joves abandonin el 
poble i es generi més moviment econòmic. 
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II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
 
II.1  PLÀNOLS D’INFORMACIÓ 

 
‐ P.I. 1. Zonificació general en sol urbà. Normes Subsidiàries vigents 

 
‐ P.I. 2. Detall zonificació en sol urbà. Normes Subsidiàries vigents 

 
‐ P.I. 3. Detall alineacions (Secció carrers). Normes Subsidiàries vigents 
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II.2  PLÀNOLS D’ORDENACIÓ 

 
‐ P.O. 1. Zonificació i Alineació.  
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