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1. Memòria informativa i justificativa 

 

1.1 Objecte de la modificació  

La 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 proposa potenciar la 
recollida municipal de residus en les condicions adequades als anomenats punts verds, i a tal 
efecte introdueix un article que estableix un procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació 
de sistemes generals d'infraestructures i serveis específics, que ha de ser vigent durant un període 
de dos anys. 

Article 6 
Procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació de sistemes generals d'infraestructures i equipaments per a la 
implantació d'activitats de recollida municipal de residus (punts verds) 
 
1. Amb caràcter extraordinari, per impulsar i revitalitzar l'activitat econòmica arran de la crisi provocada per la pandèmia del SARS-
CoV-2, i amb la finalitat d'atendre la necessitat d'àrees urbanitzades aptes per a activitats que requereixen d'espais adequats amb un 
nivell baix d'edificació —com ara els vinculats a la recollida municipal de residus (punts verds)—, s'estableix un procediment 
urbanístic extraordinari per a l'ordenació de sistemes generals municipals d'infraestructures i equipaments per a la implantació 
d'activitats de recollida municipal de residus. 
 
2. Els sistemes generals d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de recollida municipal de residus s'hauran de 
delimitar preferentment en sol urbà o urbanitzable, malgrat també es podran delimitar en qualsevol classe de sòl, sempre que estiguin 
degudament justificats i no existeixin altres alternatives ja ordenades al planejament. 
En cas que es delimitin a sòl rústic s'han d'ubicar preferentment en categories de sòl rústic comú. 
En el cas de municipis amb més d'un 90% de sòl rústic protegit també es poden ubicar en àrees rurals d'interès paisatgístic (ARIP) 
que no siguin de naturalesa boscosa, sempre i quan es justifiqui la impossibilitat de la seva delimitació a sòl urbà, urbanitzable o 
rústic comú; en aquest cas dins el mateix procediment s'han d'afegir mesures compensatòries equivalents per tal d'incrementar les 
superfícies de sòl rústic protegit i, si no és possible, d'incrementar el nivell de protecció d'aquest. 
 
3. L'edificabilitat global màxima no pot superar 0,1 m2 de sostre per cada m2 de sòl. L'ús residencial i turístic és incompatible. 
 
4. L'administració promotora ha de fer una proposta de delimitació i d'ordenació de l'àmbit que s'ha de sotmetre a la tramitació 
ambiental corresponent. Juntament amb la documentació tècnica per a l'ordenació s'ha d'elaborar un estudi de mobilitat generada que 
inclogui les mesures necessàries per garantir una connectivitat adequada al sistema viari. Així mateix s'ha d'elaborar un estudi 
d'impacte paisatgístic que incorpori les mesures correctores necessàries per garantir la integració adequada en l'entorn. 
 
5. Posteriorment, la proposta s'ha d'aprovar inicialment amb l'efecte de suspensió de llicències previst en la legislació urbanística, i 
s'ha d'exposar al públic per un període comú de 24 dies hàbils, tant pel que fa a la documentació substantiva com a l'ambiental, i s'han 
de solꞏlicitar els informes preceptius, que han de ser emesos en un termini màxim de 20 dies hàbils. 
 
6. Una vegada conclòs el tràmit d'exposició pública, consulta i audiència, s'ha de formular la proposta final per completar el tràmit de 
declaració ambiental estratègica i, posteriorment, amb els ajustos que calguin, per procedir a l'aprovació definitiva per part de l'òrgan 
competent de l'administració promotora, previ informe de la comissió insular competent en ordenació del territori i urbanisme, que ha 
de ser emès en un termini màxim de 20 dies hàbils. 
 
7. L'aprovació definitiva de la proposta s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i, un cop publicada, es pot 
dur a terme l'execució prevista en l'ordenació del sector delimitat i s'ha de considerar integrada en el planejament urbanístic 
municipal. L'aprovació definitiva d'aquesta ordenació té els efectes previstos per als plans en la legislació urbanística (publicitat, 
executivitat, obligatorietat i declaració d'utilitat pública). 
 
8. Atès el caràcter extraordinari d'aquest procediment se'n limita l'aplicació temporal de manera que només es podrà iniciar durant un 
període de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei. 
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Justificació del compliment de l’article 6, procediment urbanístic extraordinari per a l'ordenació de 
sistemes generals d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de recollida 
municipal de residus (parcs verds) 

 
1. Petra necessita un Parc Verd on es recullin els residus urbans. Aquest punt de recollida ja 

existeix i funciona amb normalitat, però no està regulat urbanísticament.  
És per això que l’Ajuntament s’acull al procediment urbanístic extraordinari per a 
l’ordenació de sistemes generals municipals d’infraestructures i equipaments per a la 
implantació d'activitats de recollida municipal de residus aprovat a la Llei 2/2020 i presenta 
aquesta proposta. 
 

2. El parc verd es proposa totalment dins el sòl rústic. No hi ha solars urbans vuits qualificats 
com infraestructures on poder ubicar-hi aquesta instal·lació. 
El parc verd es situa en sòl rústic comú, dins una zona AREA AGRICOLA RAMDERA de les 
NNSS de Petra, afectada parcialment per la línia de protecció de a via fèrria, i en sòl rústic 
comú SRG del Pla territorial. 
Es considera que el lloc idoni per la seva situació, donat que es situa allunyat de la zona 
residencial, sobre un vial que surt del nucli de Petra i connecta amb la carretera Ma 3340 
Inca Manacor 
El parc verd ja existeix, així que la alternativa 0 seria eliminar-lo. Ara bé, això no és possible 
per la necessitat que té el municipi d’un lloc on dipositar els residus. 

 
3. Es proposa una edificabilitat global de 0,1 m2/m2 i només si permeten els usos 

d’infraestructures. 
 

4. La present proposta s’ha de sotmetre al tràmit ambiental corresponent. Tal com assenyala 
la llei, s’ha elaborat un estudi de mobilitat i un estudi d’impacte paisatgístics. 
 

5. La proposta s'ha d'aprovar inicialment amb l'efecte de suspensió de llicències previst en la 
legislació urbanística, i s'ha d'exposar al públic per un període comú de 24 dies hàbils. S'han 
de sol·licitar els informes preceptius, que han de ser emesos en un termini màxim de 20 dies 
hàbils. 
 

6. La proposta final s’ha d'aprovar definitivament per part de l'òrgan competent de 
l'administració promotora, previ informe de la comissió insular competent en ordenació del 
territori i urbanisme, que ha de ser emès en un termini màxim de 20 dies hàbils. 
 

7. L'aprovació definitiva de la proposta s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears (BOIB) 
 

8. Aquest procediment s’ha iniciat abans del límit fixat per la llei. 
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1.2  Compliment de la normativa 

Segons es preveu al Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l’illa de Mallorca (PDSRNPM), 
aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca el 9 de maig de 2019 (BOIB núm. 81 de 18 de 
juny de 2019): 

Article 21. Xarxa de deixalleries municipals 

1. Tots els municipis han de garantir el servei de deixalleria als seus ciutadans, ja sigui de 
forma independent o mancomunada, per a la recepció, emmagatzematge selectiu i 
preclassificació de productes usats destinats a la reutilització de residus municipals en 
espera de tractaments posteriors, com la preparació per a la reutilització, la valorització i 
l'eliminació. 

2. Les deixalleries s'han de preveure en els respectius instruments de planejament urbanístic, 
havent de complir amb les prescripcions tècniques que siguin aprovades pel Govern de les 
Illes Balears i comptar amb les autoritzacions previstes per la normativa sectorial en matèria 
de residus. 

3. Correspondrà als municipis, o als ens en què hagin delegat, regular les normes de 
funcionament de les deixalleries a través de les ordenances corresponents. 

Segons el que es desprèn del PDSRNPM, cada municipi ha de disposar com a mínim d’un Parc 
Verd per a la recollida selectiva de residus. 

 

L’article 43 del Reglament general regula els sistemes generals i la seva obtenció. 

“Article 43. Sistemes generals i locals 

1. Integren els sistemes urbanístics generals els terrenys que el planejament urbanístic 
reserva per a les comunicacions, per a les infraestructures o serveis urbans, per als 
equipaments comunitaris i per als espais lliures públics, si el seu nivell de servei és d’abast 
municipal. Els sistemes urbanístics generals configuren l’estructura general del territori i 
determinen el desenvolupament urbà (...) 

4. Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un 
àmbit d’actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir 
mitjançant l’actuació expropiatòria que correspongui.” 

 

L’article 59 del Reglament preveu l’ús que és objecte d’aquesta proposta d’ordenació: les 
infraestructures de tractament de residus: 

“… 4.5. Ús dotacional: és el que comprèn les distintes activitats, siguin públiques o privades, 
destinades a l’ensenyament o a la formació, de caràcter assistencial o administratiu, i 
també les infraestructures i serveis necessaris per assegurar la funcionalitat urbana. S’hi 
distingeixen els usos detallats següents: (...) 
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b) Ús d’infraestructures o serveis urbans: és el que comprèn les activitats vinculades a les 
infraestructures bàsiques i de serveis, com les relacionades amb el cicle hidràulic, les 
instal·lacions d’energia i de telecomunicacions, el tractament de residus, les estacions de 
servei de subministrament de carburant o d’energia i els cementiris. Amb caràcter no 
exhaustiu, s’hi poden diferenciar els usos d’infraestructures o serveis urbans següents: 

- L’ús d’instal·lacions i serveis, que comprèn les activitats destinades a les grans xarxes 
d’abastiment i centres de producció o emmagatzematge d’energia, i també les xarxes i 
instal·lacions de tractament de residus…” 

  

L’article 60 defineix les qualificacions de les reserves de sòl d’espais lliures i d’equipaments públics. 

“…3. Les reserves de sòl destinades a equipament públic que integren el sistema 
dotacional, tant de caràcter local com general, s’han de delimitar diferenciant alguna de 
les qualificacions que es detallen en aquest apartat. Els documents de planejament han 
d’identificar cada equipament amb les sigles adients per diferenciar-ne tant el caràcter 
local o general com diferenciar-los dels equipaments de titularitat privada, d’acord, si 
escau, amb els criteris d’estandardització i normalització que pugui fixar 
reglamentàriament el Govern de les Illes Balears d’acord amb el previst a la disposició 
addicional segona de la LOUS (...) 

f) Serveis urbans: comprèn les instal·lacions de protecció civil, militars, de seguretat 
ciutadana, de manteniment del medi ambient urbà, cementeris, abastaments, 
infraestructures dels transports, de les comunicacions i de les telecomunicacions (...) 

La superfície i la dimensió del sòl de cadascun dels equipaments públics ha de complir els 
criteris de la normativa sectorial que regula els serveis, i s’ha d’ubicar en localitzacions que 
donin el millor servei a les persones residents i usuàries, i es prohibeixen les localitzacions de 
difícil accés als vianants o mancades de centralitat”. 

  

L’article 72 es refereix a la implantació d’infraestructures públiques en sòl rústic, de les quals s’han 
d’indicar els paràmetres bàsics. 

“…El pla general ha d’establir com a determinacions estructurals: 

a) La normativa bàsica d’ordenació de les diferents categories del sòl rústic del terme municipal 
en el marc de la legislació específica, incorporant les qualificacions establertes en els instruments 
d’ordenació territorial i concretant, en el seu cas, les subcategories o subqualificacions 
d’ordenació que el planejament consideri adequades, tot diferenciant les qualificacions bàsiques 
de rústic protegit i rústic comú; la regulació de les activitats, els usos i les actuacions edificatòries 
que suposin; la concreció general de les condicions a les quals s’han d’ajustar les construccions, 
les edificacions i les instal·lacions autoritzables; i la determinació de les dotacions i les 
infraestructures públiques que s’implantin en el sòl rústic, tot indicant-ne els seus paràmetres 
bàsics…”  
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1.3 Necessitat d’un Parc Verd 

En el nucli de Petra, segons dades d’IBESTAT hi ha una població de 2.876 habitants. 

El parc verd proposat està actualment en funcionament i serveix a la població aquest nucli. Ara 
bé, aquesta infraestructura no compleix la normativa i s’ha de regular urbanísticament. 

El planejament municipal no contempla cap parcel.la que es pugui destinar a aquesta  
infraestructures. 

Aquest parc verd ja funciona des de l’any 2000 en aquesta parcel.la com un servei de recollida 
selectiva on es poden dipositar residus especials que no es recullen amb altres sistemes. 

L’actual activitat s’ha de legalitzar i s’ha de reformar per adaptar-lo a les condicions tècniques 
que la nova legislació indica per aquest tipus d’instal·lacions. 

Aquest document ha se servir per regularitzar la instal·lació del Parc Verd sobre el planejament 
municipal. 
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