
REVISIÓ DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE PALMA  DE MALLORCA 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
Què és un Pla general i quins són els seus efectes?  
 
 El Pla general d’ordenació urbana (PGOU) és l’instrument de planificació urbanística que, per una banda, classifica la superfície del terme municipal en 
tres classes de sòl (urbà, urbanitzable i rústic), amb diferent règim jurídic aplicada a cadascun igualment diferents drets i deures per als propietaris dels 
respectius terrenys i, per altra banda, determina els usos permesos en cada parcel·la, l’edificabilitat que li correspon i la ubicació dels equipaments públics 
(col·legis, etc.), dels espais lliures. 

  
Quins són els objectius de la Revisió del Pla gener al? 
 
 El PGOU de Palma vigent a hores d’ara s’aprovà definitivament el 23 de desembre de 1998. Encara que la seva vigència és indefinida, les previsions 
programades que contenia contemplaven un període de vuit anys, per la qual cosa és considera necessària la seva revisió per adaptar-lo tant als canvis 
legislatius que s’han anat produint en els darrers anys en matèria urbanística com amb l’objectiu que constitueixi un instrument útil per afrontar el futur de la 
ciutat en els pròxims anys. 
  
Quin és el procés del Pla general? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE O.- Obertura d’expedient i del primer període 
de participació ciutadana “Imagina Palma”. Informe y 
publicació de resultats. 

FASE II.- Elaboració del document d’Informació, 
Anàlisi i Estudis complementaris  
 

FASE I.-  Obertura d’un segon període previ de 
participació ciutadana 

FASE IV.- Avanç de planejament, Criteris, objectius i 
solucions 

FASE III.-  Elaboració del document de Directrius 
bàsiques 

FASE VII.- Exposició al públic, recollida, informe 
d’al·legacions i notificacions 

FASE VI.- Proposta de planejament per a aprovació 
inicial 

FASE V.- Exposició al públic, recollida i informe de 
suggeriments 

FASE IX.- Elaboració del TEXT REFÓS posterior a 
l’aprovació definitiva 

 

FASE VIII.- Proposta d’aprovació provisional i 
definitiva (llei de Capitalitat) 


