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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

22 de novembre del 2017

Iniciativa presentada per
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : Margarita PROHENS I RIGO
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR
Tipus d'iniciativa : ESMENA

Tipus d'esmena : Esmena d'addició

Comissió: COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL
Iniciativa sobre la que es presenta l'esmena:
Expedient núm. 9-2017/GLEX-0010, núm. RGE 10218/2017, relativa a Projecte de llei
d'habitatge de les Illes Balears.
Regulació : Article 117 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Part afectada de l'articulat : Nova Disposició Final
Títol de la iniciativa :
Nova Disposició Final.
Contingut de la iniciativa :
Es proposa l'addició d'una nova Disposició Final amb el següent contingut:
Disposició Final X.
Modificació de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a l’execució del Centre
Internacional de Tenis Rafael Nadal.
1. Es modifica l’article únic de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures urbanístiques per a
l’execució del Centre Internacional de Tenis Rafael Nadal, en els termes següents:
a) Es modifica el punt 2 de l'article únic que passa a tenir la redacció següent:
“2. L'actuació de transformació que determina el Master Pla corresponent al sòl destinat a
l’execució de 15 pistes de tennis descobertes i a una edificació de 8.000 m2 de sostre construït
destinada a usos esportius, així com a tota l’edificació destinada a establiment turístic de tipus
esportiu, comportarà l'obligació de lliurament a l'Ajuntament de Manacor del sòl lliure de càrregues
d'edificació corresponent al 15% de l’aprofitament urbanístic de la actuació, que s'efectuarà
mitjançant prestació econòmica compensatòria que s'incorporarà al patrimoni municipal de sòl.
L’actuació de transformació que determina el Master Pla corresponent a la resta d’actuacions
previstes, comportarà l'obligació de lliurament a l'Ajuntament de Manacor del sòl lliure de
càrregues d'edificació corresponent al 5% de l’aprofitament urbanístic ponderada de l'actuació,
que s'efectuarà mitjançant prestació econòmica compensatòria que s'incorporarà al patrimoni
municipal de sòl.”
b) Es modifica el punt 3 de l’article únic que passa a tenir la redacció següent:
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“3. Les determinacions previstes en el Master Pla de l’Annex s’imposen i vinculen directament al
planejament urbanístic i territorial. El promotor disposa fins al dia 31 de desembre de 2022 per
portar a terme la totalitat del projecte. Una vegada acreditada la finalització total de les obres, el
planejament urbanístic i territorial
necessàriament haurà d’incorporar les determinacions
d’aquesta Llei en els instruments de planificació.”
c) S'introdueix un nou punt 7 a l’article únic amb la redacció següent:
“7. L'actuació de transformació urbanística que determina el Master Pla comportarà l'obligació de
lliurament a l'Ajuntament de Manacor d'una zona verda pública degudament condicionada d'1.500
m2 de superfície dins del sòl urbà de Manacor, que s'efectuarà mitjançant prestació econòmica
compensatòria a l'Ajuntament de Manacor perquè aquest la situï on estimi més convenient.”
d) S'introdueix un nou punt 8 a l’article únic amb la redacció següent:
“8. Les externalitats de mobilitat generades per la ubicació del Centre Internacional de Tennis
Rafael Nadal i la de l'equipament esportiu municipal de la Torre dels Enagistes hauran de ser
assumides econòmicament pel Centre i per l’Ajuntament de Manacor.
El Consell Insular de Mallorca, com a titular de la carretera de Son Fortesa que els dóna façana,
procedirà a l'execució del projecte corresponent que de solució a l'increment de mobilitat
generada per això.
Com a conseqüència de l'anterior el Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal i l’Ajuntament de
Manacor faran front als costos econòmics que els corresponguin per l'execució del pla de mobilitat
establert pel Consell Insular de Mallorca.
Les actuacions relatives al pla de mobilitat no condicionen ni la construcció ni l’explotació del
Centre. ”
2. Es modifiquen les disposicions addicionals de la Llei 5/2012, de 23 de maig, de mesures
urbanístiques per a l’execució del Centre Internacional de Tenis Rafael Nadal, en els termes
següents:
a) Es suprimeix la disposició addicional primera
b) La disposició addicional segona passa a ser la disposició addicional única
3. Es modifica l’Annex Màster Pla d'Ordenació del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal a
Manacor, en els termes següents:
a) Es modifica el punt 2 de l’Annex que queda redactat de la manera següent:
“2. Àmbit
L’àmbit d’actuació està integrat per les finques cadastrals següents:
Núm.

Polígon

Parcel·la

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

36
39
40
41
42
43
44
45
46
60
48

Referència cadastral
07033A034000360000AB
07033A034000390000AQ
07033A034000400000AY
07033A034000410000AG
07033A034000420000AQ
07033A034000430000AP
07033A034000440000AL
07033A034000450000AT
07033A034000460000AF
07033A034000600000AJ
07033A034000480000AQ
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Superfície (m2)
17.045,01
10.294,15
3.945,00
1.893,00
5.253,00
3.576,00
1.925,00
1.861,00
4.174,00
1.241,53
7.760,00
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12
34
13
34
TOTAL

49
50

07033A034000490000AK
07033A034000500000AM

8.789,00
8.878,00
76.634,39
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La superfície cadastral total de les finques és de 76.634,39 m2. Dins aquest àmbit hi consta una
zona verda pública de cessió gratuïta a l’Ajuntament de Manacor, paral·lela a la carretera de Son
Fortesa, amb una profunditat de 14 metres, la qual cosa suposa una superfície de 3.126,45 m2, i
queden per al desenvolupament del Centre Internacional de Tennis Rafael Nadal 73.507,94 m2.”
b) Es modifica el sub-apartat 4 del punt 4.2. de l’Annex que queda redactat de la manera següent:
“4. Equipament residencial vinculat a l'ús esportiu i turístic.”
c) Es modifica el sub-apartat “Ocupació en planta sobre rasant” del punt 5. de l’Annex, que
queda redactat de la manera següent:
“- Ocupació en planta sobre rasant:
Ocupació màxima sobre rasant 30%.”
d) Es modifica el sub-apartat “Edificabilitat màxima” del punt 5. de l’Annex, que queda redactat de
la manera següent:
“- Edificabilitat màxima:
Per ús esportiu: 13.600 m2
Per la resta d’usos: 20.000 m2”
e) Es modifica el sub-apartat “Nombre màxim d'unitats residencials” del punt 5. de l’Annex, que
queda redactat de la manera següent:
“- Nombre màxim d'unitats residencials: 175 unitats que es desglossen en:
• Residencial no tutelada, com a establiment turístic de tipus esportiu: 105 unitats, la qual cosa
suposen 214 places, que es desglossen en:
- 79 unitats d'una habitació, de 2 places c/u, la qual cosa suposa 158 places
- 10 unitats de dues habitacions, de 4 places c/u, la qual cosa suposa 40 places.
- 16 unitats d’una habitació individual, la qual cosa suposa 16 places.
• Residencial tutelada: 70 unitats d'una habitació, de 2 places c/u, la qual cosa suposa 140
places, sense perjudici de la possibilitat d’instal·lar temporalment un llit suplementari en algunes
habitacions. Suposant el conjunt de les 175 unitats un total de 354 places.”
f) Es modifica el punt 6 del sub-apartat “Usos” del punt 5. de l’Annex, que queda redactat de la
manera següent:
“6. Esportiu: camps per a la pràctica esportiva en locals oberts i tancats. Els locals tancats,
destinats a pistes cobertes, gimnàs i altres dependències complementàries d'aquest ús.
g) S’introdueix un nou punt 8 en el sub-apartat “Usos” del punt 5. de l’Annex , amb la redacció
següent:
“8. Ús turístic: establiment turístic de tipus esportiu.”
h) Es suprimeix la Planimetria de l’Annex

Margarita PROHENS I RIGO
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