
2n.- Desestimar les al·legacions formulades a la proposta de resolució per
part  de la Sra. Amapola Velázquez Moraleda i la Sra. Mª Magdalena Torrens
Castells, atès que rés no objecten a la tramitació de l’expedient duta a terme,
d’acord amb l’informe de la secretària de l’expedient de 2 de juliol de 2009.

3r.- Imposar  a la Sra. Amapola Velázquez Moraleda, en qualitat de pro-
motora, com a responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article
27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualifi-
cada de greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució
sense llicència i no legalitzades d’obres de construcció d’una solera de formigó
de 80 m2, en la instal·lació d’un apergolat prefabricat de 48 m2 i en la cons-
trucció de dos murs de blocs de formigó de 40 cm d’alçada i 3 m de longitud
cada un, a la parcel·la 243 del polígon 4 de Costitx; valorades en  2.369,22
euros, castigable d’acord amb el que recull l’article 44 de l’esmentada Llei
10/1990 amb una multa del 100% del seu valor, i, en el present cas, donat que
no concorre cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta, la
sanció de 1.184,61 euros, corresponent a la meitat alíquota que li pertoca del
100 % de la valoració de les obres.

4t.-  Imposar  a la Sra. Mª Magdalena Torrens Castells, en qualitat de pro-
motora, com a responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article
27.1.b) de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualifi-
cada de greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució
sense llicència i no legalitzades d’obres de construcció d’una solera de formigó
de 80 m2, en la instal·lació d’un apergolat prefabricat de 48 m2 i en la cons-
trucció de dos murs de blocs de formigó de 40 cm d’alçada i 3 m de longitud
cada un, a la parcel·la 243 del polígon 4 de Costitx; valorades en  2.369,22
euros, castigable d’acord amb el que recull l’article 44 de l’esmentada Llei
10/1990 amb una multa del 100% del seu valor, i, en el present cas, donat que
no concorre cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta, la
sanció de 1.184,61 euros, corresponent a la meitat alíquota que li pertoca del
100 % de la valoració de les obres.

5è.- Imposar  al Sr. Jonathan Fernández Fernández, en qualitat de propie-
tari, com a responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.b)
de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de
greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense lli-
cència i no legalitzades d’obres de construcció d’un habitatge de 32 m2, en la
instal·lació d’un dipòsit enterrat de 9 m2, en la construcció  d’una solera de for-
migó de 80 m2, en la instal·lació d’un apergolat prefabricat de 48 m2 i en la
construcció de dos murs de blocs de formigó de 40 cm d’alçada i 3 m de longi-
tud cada un, a la parcel·la 243 del polígon 4 de Costitx; valorades en  23.537,95
euros, castigable d’acord amb el que recull l’article 44 de l’esmentada Llei
10/1990 amb una multa del 100% del seu valor, i, en el present cas, donat que
no concorre cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta, la
sanció de 11.768,98 euros, corresponent a la meitat alíquota que li pertoca del
100 % de la valoració de les obres.

6è.- Imposar  a la Sra. Meritxell Rodríguez Godoy, en qualitat de propie-
tària, com a responsable d’una infracció urbanística tipificada a l’article 27.1.b)
de la Llei 10/1990, de 23 d’octubre, de Disciplina Urbanística, qualificada de
greu per l’article 28.2 del mateix text legal, consistent en l’execució sense lli-
cència i no legalitzades d’obres de construcció d’un habitatge de 32 m2, en la
instal·lació d’un dipòsit enterrat de 9 m2, en la construcció  d’una solera de for-
migó de 80 m2, en la instal·lació d’un apergolat prefabricat de 48 m2 i en la
construcció de dos murs de blocs de formigó de 40 cm d’alçada i 3 m de longi-
tud cada un, a la parcel·la 243 del polígon 4 de Costitx; valorades en  23.537,95
euros, castigable d’acord amb el que recull l’article 44 de l’esmentada Llei
10/1990 amb una multa del 100% del seu valor, i, en el present cas, donat que
no concorre cap circumstància modificativa de la responsabilitat contreta, la
sanció de 11.768,98 euros, corresponent a la meitat alíquota que li pertoca del
100 % de la valoració de les obres.

7è.- El  pagament de les esmentades multes s’haurà de fer en metàl·lic en
la Tresoreria del Consell Insular de Mallorca en el termini de 30 DIES, comp-
tadors des del següent a la notificació del present decret. Transcorregut aquest
termini sense que s’hagi efectuat el pagament voluntari de la sanció, el Consell
Insular procedirà al cobrament per la via de constrenyiment. El pagament de la
multa se suspendrà si durant el termini legal per a la interposició del recurs es
garanteix l’import de la totalitat de la multa. La garantia a constituir per part del
reclamant per obtenir la suspensió serà dipositada en la Tresoreria del Consell
Insular, en efectiu, en valors públics o mitjançant un aval o fiança per l’import
de la sanció.’

Contra aquest decret, que no posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca

dins el termini d’UN MES, comptador a partir del dia següent de la notificació
de la present resolució. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós administratiu de Palma que correspongui, en el termini de DOS
MESOS, comptadors a partir del dia següent de la notificació de la desestima-
ció de l’esmentat recurs. Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposi-
ció del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs
d’alçada, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb l’article 4.2 dels Estatuts de
l’Agència, aprovats pel Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió de dia 10
de novembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdic-
ció contenciosa administrativa.

El pagament de la multa imposada pot fer-se a la Tresoreria del Consell
Insular de Mallorca (al carrer Palau Reial, 1, de Palma) o bé mitjançant ingrés
al compte corrent número 2100-0011-83-0201721522, obert a nom de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’en-
titat La Caixa.

Palma,  17 d’agost de 2009

El Secretari de l’Agència
(Res. Presidència 25/11/08. BOIB 6/12/08)

Manuel García Aguirre

— o —

Eivissa
Num. 18648

Acord de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori,
Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic de 4 d’agost de 2009
d’aprovació definitiva de la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) de la Ciutat d’Eivissa (PL-02/2006).

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni
Historicoartístic (CIOTUPHA) del Consell Insular d’Eivissa, en sessió del dia 4
d’agost de 2009, adoptà el següent acord que seguidament es transcriu:

‘2.- EXPEDIENTS DE PLANEJAMENT: PL-02/06, REVISIÓ DEL
PGOU DE LA CIUTAT D’EIVISSA.

Primer.- Vist l’expedient de planejament PL-02/06 de revisió del PGOU
de la Ciutat d’Eivissa, promogut per l’ajuntament de la Ciutat, tm Eivissa.

Segon.- A l’expedient consten, resumidament, els següents antecedents:

2.1.- En data 22 de febrer de 2006 (RGE núm. 3421) va tenir entrada en
el Consell Insular ofici de l’Ajuntament d’Eivissa, mitjançant el qual es comu-
nicava l’acord d’aprovació provisional de la revisió del PGOU (Ple municipal
de 23 de gener de 2006), i la remissió de l’estudi d’impacte ambiental al Consell
per a la seva remissió al Comitè d’Avaluació d’Impacte Ambiental.
Posteriorment,  en data 24 de febrer de 2006 (RGE núm. 3.652), va tenir entra-
da ofici de l’Alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa de data 15 de febrer adjuntant
l’expedient municipal.

2.2.- En sessió de data 9 d’abril de 2008, la Comissió Insular d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) va acordar
suspendre l’aprovació definitiva de l’esmentada revisió, d’acord amb l’article
132 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
de Planejament Urbanístic, per tal que l’Ajuntament d’Eivissa esmenés les defi-
ciències assenyalades.

2.3.- En data 22 de juny de 2009 (RGE núm. 15.523) va tenir entrada ofici
de l’Ajuntament d’Eivissa  mitjançant el qual s’adjuntava certificació de la ses-
sió del Ple de l’Ajuntament de data 18 de juny de 2009 on es va acordar, nova-
ment, aprovar provisionalment el document de revisió del PGOU d’Eivissa.

2.4.- En data 22 de juny de 2009 (RGS núm. 8.111) es va trametre pel
Consell a la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) la documentació refe-
rent a l’aprovació provisional de data 18 de juny de 2009 per a l’emissió del
corresponent informe.

2.5.- En data 16 de juliol de 2009 (RGE núm. 17.993) va tenir entrada en
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el Consell comunicació de l’acord del Ple de la CBMA de data 3 de juliol de
2009 on, resumidament, es va declarar: 

1.- La inviabilitat de subjectar la Revisió del PGOU d’Eivissa a avaluació
ambiental estratègica; 

2.- Subjectar la tramitació ambiental al Decret 4/1986, de 23 de gener,
d’implantació i regulació dels estudis d’avaluació d’impacte ambiental; 

3.- No emetre informe fins la presentació de la documentació relacionada
al dit acord.

2.6.- En data 20 de juliol de 2009 (RGE núm. 18.121) va tenir entrada
ofici de l’Ajuntament d’Eivissa mitjançant el qual adjuntava còpia de la docu-
mentació aprovada en sessió plenària de l’Ajuntament de data 18 de juliol de
2009 com a ‘Memòria de contestació i aclariment a l’acord de la Comissió
Balear de Medi Ambient de 03.07.2009 en relació a la revisió del PGOU
d’Eivissa’.

2.7.- En data 20 de juliol de 2009 (RGS núm. 9.413), el Consell Insular
va trametre la Memòria de contestació i aclariment esmentada al paràgraf ante-
rior a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears als efectes d’emetre el
corresponent informe.

2.8.- En sessió de data 24 de juliol de 2009, el Subcomitè d’Avaluacions
Ambientals Estratègiques de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
va adoptar el següent acord:

‘El Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques proposa emetre
informe favorable sobre la Revisió del PGOU d’Eivissa amb les següents con-
dicions:

1.-S’han de delimitar i ordenar les zones inundables seguint els criteris
establerts els articles 74 al 77 del PHIB, tal com preveu la disposició addicional
4.2 del PTI, amb informe favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics.

2.-Fins que no estiguin executades les obres d’infraestructura d’abasta-
ment i sanejament, no es podran autoritzar l’execució d’obres d’urbanització
(excepte l’àmbit afectat pel Decret Llei 2/2009 de mesures urgents d’un nou
hospital a l’Illa d’Eivissa) que possibilitin actuacions de transformació urbanís-
tica, que suposin augment de capacitat de població turística i residencial, als
àmbits de sòl urbà no consolidat per la urbanització i als sectors de sòl urbanit-
zable’. 

Tercer.- Vist l’informe dels serveis tècnics de data 27 de juliol de 2009,
del següent tenor literal:.../... 

Vegeu la versió castellana del present acord.

Quart.- En data 28 de juliol de 2009 la Ponència Tècnica de Patrimoni
Historicoartístic d’Eivissa ha emès la següent proposta d’acord a la CIOTUPHA
respecte de la revisió del PGOU d’Eivissa:

‘1r.- En relació a l’actuació prevista a la zona del Puig des Molins al pro-
montori oriental, inclòs com a zona de respecte dins el Conjunt Historicoartístic
declarat per Decret de 13 de febrer de 1969 (BOE número 53 de 03/03/1969),
romanen encara amplis espais verges que, d’edificar-s’hi, es desvirtuaria una
part essencial del Conjunt amb afectació a la resta de zones -especialment sobre
la part emmurallada d’aquest conjunt-. 

Aquesta zona de respecte, així com les dues zones verdes –Mirador i Es
Soto- del Conjunt són una part molt important del mateix i la seua preservació
en el seu estat original és del tot necessària, no ja sols pel seu propi valor patri-
monial intrínsec, sinó també com a marc indissoluble, tant de la necròpolis del
Puig des Molins, com de la pròpia ciutat emmurallada d’Eivissa i barris tradi-
cionals a extra murs.

Es preveu una elevada edificabilitat en diferents àrees que formen part del
conjunt historicoartístic que conserven encara amplis espais sense edificar, per
la qual cosa mantenen el seus valors originals (sobretot al Promontori Oriental
del Puig des Molins). L’execució d’aquestes previsions implicaria la definitiva
desvirtuació del bé, per la qual cosa,  en virtut de l’anterior i de l’informe tèc-
nic reproduït, s’informa desfavorablement l’actuació contemplada per la Unitat
d’Actuació ‘Necròpolis Puig des Molins’ per contradicció directa amb la vigent
llei de patrimoni i en especial amb els arts. 39.3 i 41.2 a) d’aquesta Llei que
expressament recullen que les intervencions en els Conjunts històrics han de
mantenir les característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística. 

2n.- En relació a l’actuació prevista per la Unitat d’Actuació dels carrers
Alt i Retir, al barri de sa Penya, aquesta ponència tècnica considera adequada
l’actuació d’expropiació proposada; no obstant això i pel que fa a la resta d’ac-
tuacions previstes, inclosa la viabilitat dels equipaments i altres instal·lacions,
queden supeditades a l’elaboració, presentació i posterior aprovació per la CIO-

TUPHA, d’un estudi històric i arqueològic l’objectiu prioritari del qual sigui la
recuperació de les estructures arquitectòniques originals i el seu manteniment i
consolidació, eliminant les reformes contràries a l’esperit del conjunt i abordant
finalment l’estudi de nous usos adaptats a la realitat. Fins que la CIOTUPHA
hagi aprovat l’esmentat estudi no es podran iniciar les actuacions previstes per
la Unitat d’Actuació esmentada (excepte les referents a l’expropiació).

Pel que fa a la constitució d’una comissió assessora per al seguiment de
les actuacions que es realitzin, aquesta ponència la valora positivament, ente-
nent que en cap cas la seua creació podrà suposar un menyscabament de les
competències de la CIOTUPHA i de la pròpia ponència.

3r.- Pel que fa a l’aprovació del catàleg s’hi formulen les següents pres-
cripcions:

- Quant al Puig des Molins, tota actuació, tota norma i tota directriu que-
darà a expenses del Pla Especial de Protecció en curs de redacció actualment.

- Pel que fa a l’aqüeducte romà observat en aquest apartat novament es
prescriu que el paràgraf anterior es redacti de nou de conformitat a les prescrip-
cions de la CIOTUPHA de 9 d’abril de 2008. 

- Si bé la demolició dels elements catalogats està prohibida expressament
per l’article 75.5 de les Normes Urbanístiques de la Revisió del PGOU i no està
previst ni regulat en les NU el concepte de ‘ruïna econòmica’, cal que s’especi-
fiqui de manera inequívoca  que això afecta tots els edificis que es troben dins
del conjunt històric gaudeixin o no d’alguna altra figura de protecció a nivell
particular.

- Tota obra a realitzar en edificis protegits es documentarà arqueològica-
ment en horitzontal i en vertical per tècnics competents. Cal que quedi clar
novament que aquesta previsió afecta tots els edificis inclosos dins del conjunt
històric.

- S’hauran d’incloure al catàleg:
1.-Els portals de feixa UA.12-2, UA.13-1, UA.13-2, tot fent constar la

declaració de Béns Catalogats de que gaudeixen.
2.-La construcció que ocupa el núm. 20 del c. de Joan Xicó.
3.-Les cases ubicades a l’avinguda de Sant Josep número 23, 25, 27 i 29

pel seu interès com a primer conjunt residencial de Platja den Bossa. 
4.-Els arbres que es trobin dins del terme municipal i per les seues carac-

terístiques siguin mereixedors d’una especial protecció.
4art.- En relació a les normes de protecció del patrimoni:
- Art. 70. f), diu literalment ‘Cuando haya obras de demolición tendrá que

quedar patente y claro su alcance y la zona afectada’; cal afegir i ‘tendrà que
referir-se, de manera necessària només a parts distorsionants o parasitàries d’un
bé’.

Així mateix s’ha de preveure la intervenció de la CIOTUPHA en els expe-
dients de runa que afectin béns protegits i l’autorització d’aquest organisme per
a demolir-los, en aplicació del que ja disposa la Llei de Patrimoni Històric de les
Illes Balears; en aquest sentit i en la línia del que ja s’ha prescrit en relació al
catàleg haurà de quedar clar que s’entén com a protegit cadascun dels edificis
que es trobi dins de l’àrea del conjunt històric encara que no compti amb una
protecció específica a nivell particular. 

- Art. 75. ‘Obligaciones de conservación específica del patrimonio catalo-
gado’,  s’entén que cal afegir ‘i protegit’.

En el mateix sentit que la prescripció anterior, per evitar que es pugui con-
cloure que els edificis que es troben dins del conjunt històric no són elements
catalogats, és necessari incloure l’expressió genèrica edificis protegits i referir-
la especialment als integrants del conjunt històric. 

- Quant a tema de rètols, diu el document ‘Los rótulos tienen que quedar
completamente embutidos en los huecos de escaparate o de acceso, con un vola-
dizo máximo de 6 cm. Los elementos de iluminación del rótulo  caso de ser
independiente de éste, no sobresaldrán asimismo del plan de fachada más de seis
(6) centímetros. La altura máxima del rótulo será de sesenta (60) centímetros’. 

S’estima que no s’han de permetre rètols lluminosos en el conjunt histò-
ric ni en altres béns protegits.

Així mateix s’hauria de prescriure que la instal·lació d’aparells d’aire con-
dicionat, antenes i altres elements que afectin l’estètica del conjunt s’haurà de
realitzar de forma que quedi oculta a la vista.

- Artículo 73. 2. ‘Pavimentación’, diu literalment, ‘a) Calles y paseos para
peatones. Los materiales a utilizar serán empedrados, enlosado de piedra natu-
ral, tomados con mortero de cemento y ladrillos o adoquines artificiales de mor-
tero de cemento. No se permitirán los ladrillos hidráulicos ni la pavimentación
asfáltica. En las calles peatonales se procurará que las aceras estén al mismo
nivel que la calzada’. 

Quant a pavimentacions s’estarà a les conclusions i directrius que se’n
derivin de l’estudi històric i morfològic de paviments encarregat, segons cons-
ta, per l’ajuntament d’Eivissa, que haurà d’aprovar la CIOTUPHA almenys en
la mesura que contradiguin les actuals directrius del PEPRI.

Cinquè.- En data 29 de juliol de 2009 s’emet informe per part de la
Direcció General de Recursos Hídrics, depenent de la Conselleria de Medi
Ambient, el qual, de conformitat amb allò demanat en data 24 de juliol de 2009
per part del Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques de la Comissió
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de Medi Ambient de les Illes Balears, informa el PGOU tot manifestant: 

‘1.- La zona delimitada como de ‘Riesgo de Inundación’, se corresponde
con la que figura en el documento de ‘Red de drenaje y llanuras germofológicas
de inundación de las islas Baleares’ que, en tanto no se disponga de estudios más
detallados, deben considerarse como las zonas inundables.

2.- El PGOU debe contener la obligatoriedad de que en estas áreas, cual-
quier actuación sea previamente informada por la AH que podrá imponer, en su
caso, los estudios hidráulicos necesarios a fin de delimitar las zonas inundables
para periodos de retorno, como mínimo de 50, 100 y 500 años y, en función de
ello autorizar o denegar la actividad, o desarrollo urbanístico según sus caracte-
rísticas, de acuerdo a lo previsto en el art. 78 del vigente PIB’ (sic.)

Sisè.- La present revisió del Pla General d’Ordenació Urbana d’Eivissa,
comporta per definició, i d’acord amb l’article 154 del Reglament de
Planejament, l’adopció de nous criteris respecte de l’estructura general i orgàni-
ca del territori i de la classificació del sòl. El planificador no es troba vinculat a
precedents determinacions i, per tant, la determinació de si un sòl és urbà o no
ve imposada, en el nostre cas, per la concurrència o no dels exigents requisits
establerts en l’art. 1 -concepte de sòl urbà- de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes
Balears i no depèn, per tant d’un acte voluntarista de l’administració. Segons
aquest precepte legal, a les Illes Balears constitueixen el sòl urbà: a) els terrenys
que el planejament inclou de manera expressa en aquesta classe de sòl, perquè,
havent estat legalment sotmesos en el procés d’integració en el teixit urbà, tenen
tots els serveis urbanístics bàsics o bé es troben compresos en àrees consolida-
des per l’edificació d’almenys dues terceres parts de la seva superfície edifica-
ble  o  b) els terrenys que, en execució del planejament urbanístic, assoleixen el
grau d’urbanització que aquest determina.

Però a aquest caràcter reglat del sòl urbà se superposa la facultat que té
l’administració a l’empara de superiors criteris basats en la protecció d’interes-
sos protegits per la Llei (paisatgístics, culturals, etc.), d’ordenar el sòl en funció
de tals criteris de caràcter supramunicipal i per tal d’adequar l’ordenació a les
exigències de la realitat, doncs es tracta d’una ‘revisió’ del Pla. 

Existeixen dos àmbits del PGOU en els quals no s’ha acreditat la concu-
rrència d’aquests requisits exigits per la Llei 4/2008 esmentada per a la classifi-
cació d’un sòl com a urbà, encara que hi concorren circumstàncies diferents. Un
d’ells és a Cas Mut, on no s’ha justificat per l’ajuntament, tal i com s’havia
requerit, la concurrència d’aquests requisits. I l’altre és a l’anomenada ‘UA de
la Necròpolis de Puig des Molins’, on, no es pot parlar de ‘sòl urbà consolidat
per la urbanització’ atès que l’embrionària urbanització existent no s’ha desen-
volupat a l’empara del Projecte d’urbanització aprovat l’any 1993, sinó, preci-
sament en contra d’aquest projecte i, per tant, en aquest àmbit la urbanització es
pot considerar com a inexistent. A més, en aquest àmbit, ubicat dins el Conjunt
Històric Artístic de la ciutat d’Eivissa, declarat per Decret de 3 de febrer de
1969, concorren especials valors patrimonials i paisatgístics que motiven la
necessitat de preservar-lo de processos de transformació urbanística que desvir-
tuarien els seus valors.

L’anterior provoca que no es puguin aprovar definitivament ara, junt amb
la resta del PGOU, les previsions per a aquests dos àmbits i s’hagi de procedir
a l’aprovació definitiva parcial del PGOU, quedant en suspesa l’aprovació de
l’ordenació d’aquests dos àmbits fins que no es procedeixi a redelimitar per l’a-
juntament els terrenys en què concorrin els requisits per a la classificació com a
sòl urbà, en el cas de l’àmbit de cas Mut, i els terrenys consolidats per l’edifi-
cació, en el cas de la ‘UA Necròpolis de Puig des Molins’, amb la resta de con-
dicions que pertoquin.

La possibilitat d’aprovació definitiva parcial d’un instrument de planeja-
ment es troba acceptada per la jurisprudència en aplicació dels principis d’efi-
càcia i economia –per la necessitat d’aplicar-se quan abans millor el nou plane-
jament derivat de les noves exigències de l’interès públic- i del respecte a l’au-
tonomia municipal per a la gestió dels seus interessos, de tal forma que es con-
sidera que si en arribar al moment de l’aprovació definitiva existeixen obstacles
puntuals que impedeixin la seva emanació amb caràcter total, el que més res-
pecta l’autonomia municipal serà la immediata eficàcia del pla en tot allò en què
aquest resulti viable. L’únic límit a aquesta possibilitat el constitueix, com té
assenyalat la jurisprudència, des d’un punt de vista objectiu, el que aquesta sus-
pensió parcial no rompi la coherència del conjunt, això és, que es pugui afirmar
que els obstacles que impedeixin l’aprovació  definitiva de tot el Pla no afecten
al model territorial d’aquest, i en definitiva, des d’un punt de vista subjectiu, que
la voluntat municipal hauria volgut el que s’aprova definitivament sense comp-
tar el que queda en suspensió.

En el cas que ens ocupa és clar que, donat el nombre d’àmbits afectats, la
part del Pla que no es pot aprovar ara definitivament dista molt, objectivament,
de poder rompre la coherència del model territorial escollit i, subjectivament, es
pot afirmar sense cap dubte que la voluntat municipal voldria la part aprovada
definitivament sense comptar amb la part rebutjada. 

Setè.- Vista la proposta de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori
i Urbanisme (PTOTU) acordada en sessió de dia 29 de juliol de 2009.

Vuitè.- En data 31 de juliol de 2009 (RGE núm. 19206, de 3 d’agost), la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, tot reiterant l’acord del
Subcomitè d’Avaluacions Ambientals Estratègiques, va adoptar el següent
acord:

‘Emetre informe favorable sobre la Revisió del PGOU d’Eivissa amb les
següents condicions:

1.-S’han de delimitar i ordenar les zones inundables seguint els criteris
establerts els articles 74 al 77 del PHIB, tal com preveu la disposició addicional
4.2 del PTI, amb informe favorable de la Direcció General de Recursos Hídrics.

2.-Fins que no estiguin executades les obres d’infraestructura d’abasta-
ment i sanejament, no es podran autoritzar l’execució d’obres d’urbanització
(excepte l’àmbit afectat pel Decret Llei 2/2009 de mesures urgents d’un nou
hospital a l’Illa d’Eivissa) que possibilitin actuacions de transformació urbanís-
tica, que suposin augment de capacitat de població turística i residencial, als
àmbits de sòl urbà no consolidat per la urbanització i als sectors de sòl urbanit-
zable’. 

Sobre la base de tot l’anterior, la Comissió Insular d’Ordenació del
Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) a la sessió de
dia 4 d’agost de 2009, adopta el següent

ACORD

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT, excepte per als àmbits que a
l’apartat Tercer d’aquest acord s’hi contenen, la revisió del Pla general d’orde-
nació urbana d’Eivissa (expedient de planejament PL-02/06) en el tràmit previst
a l’article 132.3 del Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, Reglament de pla-
nejament urbanístic, amb les següents prescripcions assenyalades per la
Ponència Tècnica:

1.- EN GENERAL:
- La qualificació assignada en plànols a la UA 5 Ignasi Wallis prevaldrà

sobre la definida en la seua corresponent fitxa. 
- L’índex d’intensitat d’ús de les UA directament definides pel Pla s’apli-

carà a l’àmbit d’illeta i serà el quocient resultant de dividir per la superfície de
cada illeta el nombre d’habitatges que hi té assignats. 

- Els estatuts i les bases de les operacions de reparcel·lació o compensa-
ció han de tenir en compte que els propietaris de terrenys en la situació de sòl
urbanitzat per execució del planejament parcial tan sols tenen el deure d’edifi-
car en els terminis previstos.

- La zona de ses Feixes de Vila tendrà la qualificació de SRP-EI en comp-
tes de la de SRC-AT que ara té, conforme a l’article 12.2 a del RD legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei del sòl, d’acord
amb l’assenyalat a l’apartat 6.5 de la Memòria d’ordenació del PGOU. 

- Unitat d’Actuació dels carrers Alt i Retir, al barri de sa Penya: la viabi-
litat dels equipaments i altres instal·lacions previstes queda supeditada a l’ela-
boració, la presentació i l’aprovació per la CIOTUPHA, d’un estudi històric i
arqueològic l’objectiu prioritari del qual sigui la recuperació de les estructures
arquitectòniques originals i el seu manteniment i consolidació, eliminant les
reformes contràries a l’esperit del conjunt i abordant finalment l’estudi de nous
usos adaptats a la realitat. Aquestes actuacions no es podran iniciar fins que es
verifiqui l’aprovació de l’estudi esmentat.

- Fins que no estiguin executades les obres d’infraestructura de proveï-
ment i sanejament, no es podrà autoritzar l’execució d’obres d’urbanització
(excepte en l’àmbit afectat pel Decret llei 2/2009, de 8 de maig, de mesures
urgents per a la construcció d’un nou hospital a l’illa d’Eivissa) que possibilitin
actuacions de transformació urbanística que suposin augment de capacitat de
població turística i residencial en els àmbits de sòl urbà no consolidat per la
urbanització i en els sectors de sòl urbanitzable.

- El PGOU ha de contenir la obligatorietat que a les zones delimitades
com de ‘Risc d’Inundació’ (zones inundables) qualsevol actuació sigui prèvia-
ment informada per l’Administració Hidràulica, d’acord amb allò previst en
l’article 78 del vigent PHIB.

2.- EN NORMES URBANÍSTIQUES (I/O NORMES
D’URBANITZACIÓ): 

- Han de corregir-se els errors de traducció de la versió castellana. 
- S’han d’incorporar a la normativa la totalitat de condicions que figuren

en l’informe de la DG d’Aviació Civil i prohibir l’autorització de nous habitat-
ges que se situïn a les zones afectades per l’’empremta’ acústica de l’aeroport. 

- Al final o a l’inici del segon paràgraf de l’article 39.4.a haurà d’inclou-
re’s la frase: ‘Llevat de les situacions 3 i 4’.

- Els usos característics de les àrees de planejament incorporat (API) seran
els següents: 

a. Ús residencial/turístic de les API: pol. 7/8, pol. 10, pol. 16 (inclosa Zona
3), pol. 28, antiga UA 15, antiga UA 16, antiga UA 18.
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b. Ús residencial: pol. 32 i sector 5.
c. Ús industrial: antics sectors 3 i 4 i antiga UA 5. 
- A l’article 47.5.4 ha d’afegir-se un últim paràgraf que assenyali: ‘Queda

prohibida en tot el terme municipal la instal·lació de noves discoteques’.
- La redacció del paràgraf inclòs en l’article 59.3 serà: ‘Llevat dels supò-

sits exceptuats en el planejament de detall i sempre que la legislació aplicable
ho permeti’.

- A l’article 91.2 ha d’aclarir-se que el mesurament d’altura màxima s’e-
fectuarà des del punt més baix del forjat de planta baixa fins al més alt de la cara
superior de la coberta. 

- Quant al concepte de terreny pla o inclinat previst a l’article 92 s’ajusta-
rà a la definició i la forma de còmput del Pla territorial insular. 

- Ha de modificar-se l’article 116.2 afegint-hi el paràgraf: ‘llevat en els
supòsits previstos en l’article 120.3’.

- Ha de modificar-se l’article 128 de les NU incorporant-hi la redacció
corregida durant la tramitació davant la CBMA. 

- Ha de corregir-se l’error de l’article 138, en què es defineix la qualifica-
ció ‘ANP’ en comptes de la d’’AANP’. 

- La reducció de reculada a menys de 10 m establerta en els articles 139.5
i 142.5 solament resultarà factible amb informe previ favorable de l’òrgan com-
petent del Consell en matèria d’Agricultura.

- En el quadre de l’article 148 la separació entre edificis d’una mateixa
parcel·la serà el doble de l’exigida a límits. 

Com a conseqüència de l’assenyalat a l’informe del Servei d’ordenació
turística.

- A l’article 47. Ús global de serveis o terciari. (5.3) Turístic, s’hi han d’in-
cloure les activitats turístiques d’allotjament de l’article 15 de la Llei 2/1999, de
24 de març, general turística de les Illes Balears (en endavant LGT) i els habi-
tatges que són objecte de comercialització d’estades turístiques que preveu la
Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades turístiques en habi-
tatges. 

- A l’article 109. Establiments d’ús turístic en sòl rústic: 
a. Ha de substituir-se l’expressió ‘turisme rural’ com un grup turístic dins

del de serveis turístics que es presten en el medi rural per la correcta ‘hotel
rural’. Aquest mateix error apareix als següents preceptes: article 139, article
142 i article 143. 

b. Ha d’exigir-se a les edificacions en les quals se situïn establiments de
turisme rural l’antiguitat exigida per la normativa turística. 

c. Ha d’incloure-s’hi, tal com preveu l’article 19 del Decret 42/1997, de
14 de març, pel qual s’aprova definitivament el Pla d’ordenació de l’oferta turís-
tica de les illes d’Eivissa i Formentera (POOT), la implantació en sòl rústic d’o-
fertes d’allotjament turístic distintes de les establertes en el PTI i, en conse-
qüència, que es tracti d’iniciatives d’extraordinària qualitat encaminades a la
construcció d’hotels de 5 estrelles i amb una especialitat en l’oferta que obligui
al seu emplaçament en el medi rural. 

d. Ha de suprimir-se, per al cas dels establiments actualment regulats en
el Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regula la prestació de serveis turís-
tics en el medi rural de les Illes Balears, l’exigència de l’informe de l’adminis-
tració competent en matèria de turisme sobre la concurrència del requisit d’o-
ferta de gran qualitat, el qual únicament és exigible –tal com refereix l’article 19
del POOT– per a la construcció d’hotels de 5 estrelles i amb una especialitat en
l’oferta que obligui al seu emplaçament en el medi rural. Aquest error també es
repeteix en l’article 142. 

- A l’article 146 Zones EO, ha d’assenyalar-se que, quan es tracti de futu-
res edificacions a situar en zones residencials limítrofes amb les zones d’ús
turístic, han d’observar-se els paràmetres definits en l’article 9 del POOT per a
les edificacions residencials.

- En l’article 148 han d’incloure’s les següents modificacions: 
a. Apartat 3. En la regulació relativa a la dotació de places d’aparcament

dels establiments d’allotjament turístic, ha d’incloure’s referència a l’observan-
ça de la normativa reguladora de l’accessibilitat per a persones amb discapaci-
tat i a la supressió de barreres arquitectòniques.

b. Apartat 4. Ha d’especificar-se que els nous establiments d’allotjament
han de classificar-se dins del grup d’hotels d’acord amb la definició de l’article
18 de l’LGT. 

c. Apartat 5. Quan es tracta d’establiments d’allotjament turístic, s’utilit-
za indegudament l’expressió ‘canvis d’ús’ per referir-se al concepte de reforma
de l’article 49.4 de l’LGT. Aquest concepte inclou el canvi de grup, com és per
exemple el canvi d’apartaments turístics a hotel. Ha d’especificar-se correcta-
ment quan es tracta ‘de canvis de grup’.

d. Apartat 6. Han d’observar-se els principis d’ús exclusiu i d’unitat d’ex-
plotació que s’estableixen, respectivament, en els articles 16 i 17 de l’LGT.

e. Apartat 7. Han d’incloure-s’hi les excepcions que estableix l’article 52
de l’LGT, respecte del criteri general –la baixa definitiva com a requisit per a
l’atorgament d’una autorització turística prèvia d’establiments d’allotjament
turístic– denominada impròpiament en les NU com a ‘amortització de places’,
definit en el seu article 51. 

Han d’observar-se les regles que estableix l’LGT, per a l’obtenció d’una
nova autorització turística en els casos que resulti necessària l’obtenció prèvia
de les places d’una autorització d’un establiment d’allotjament turístic donat de
baixa en el Registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics
d’Eivissa.

f. Apartat 9. Ha de substituir-se la condició assenyalada amb la lletra b)
per allò prescrit en l’article 51.1. de l’LGT, això és la transferència de places
turístiques únicament es limitarà a l’àmbit insular.

g. Apartat 11. D’acord amb el que disposa l’article 17.3 del POOT, la
superfície del sòl que, per al compliment de la ràtio turística, figuri en el pro-
jecte i en l’escriptura del solar, i d’acord amb la qual s’obtengui l’autorització
sectorial turística, ha de quedar exclusivament adscrita a l’ús turístic i no podrà
contenir més instal·lacions o construccions que les estrictament lligades a l’ex-
plotació turística, segons les normes que l’ordenin.

- A l’article 155 ha d’incloure’s referència a la necessària observança del
disposat en l’article 8.2 del POOT quant a la impossibilitat d’assignar usos resi-
dencials i turístics a una mateixa parcel·la, cosa que haurà d’explicitar-se en el
text refós que s’incorpori a l’ordenació de les API. 

Com a conseqüència de l’assenyalat a l’acord de la Ponència Tècnica de
Patrimoni:

A l’article 70. f), diu literalment ‘Cuando haya obras de demolición ten-
drá que quedar patente y claro su alcance y la zona afectada’; cal afegir-hi ‘i
haurà de referir-se, de manera necessària, només a parts distorsionants o parasi-
tàries d’un bé’.

Així mateix, s’ha de preveure la intervenció de la CIOTUPHA en els
expedients de ruïna que afectin béns protegits i l’autorització d’aquest organis-
me per demolir-los, en aplicació del que ja disposa la Llei de patrimoni històric
de les Illes Balears; en aquest sentit i en la línia del que ja s’ha prescrit en rela-
ció amb el catàleg haurà de quedar clar que s’entén com a protegit cadascun dels
edificis que es trobi dins de l’àrea del conjunt històric encara que no compti amb
una protecció específica particular. 

A l’article 75. ‘Obligaciones de conservación específica del patrimonio
catalogado’, s’entén que cal afegir-hi ‘i protegit’.

En el mateix sentit que la prescripció anterior, per evitar que es pugui con-
cloure que els edificis que es troben dins del conjunt històric no són elements
catalogats, és necessari incloure l’expressió genèrica ‘edificis protegits’ i refe-
rir-la especialment als integrants del conjunt històric. 

No es permeten rètols lluminosos en el conjunt històric ni en altres béns
protegits.

Així mateix, pel que fa a la instal·lació d’aparells d’aire condicionat, ante-
nes i altres elements que afectin l’estètica del conjunt, s’ha de realitzar de forma
que quedi oculta a la vista.

A l’article 73. 2. ‘Pavimentación’, s’ajustarà a les conclusions i les direc-
trius que es derivin de l’estudi històric i morfològic de paviments encarregat,
segons consta, per l’Ajuntament d’Eivissa, que haurà d’aprovar la CIOTUPHA
almenys en la mesura que contradiguin les actuals directrius del PEPRI. 

Com a conseqüència de l’Informe del Departament d’Activitats
Classificades, donar nova redacció als següents punts de les normes:

Article 7. Actes subjectes a llicència

S’hi ha d’afegir: ‘7.1.u) La instal·lació d’activitats’.

Article 8. Obres menors 

S’hi ha d’afegir: ‘8.4 Per a edificacions d’ús distint a l’habitatge i per con-
dicionament de locals per a un ús determinat distint a l’habitatge, s’ha de trami-
tar prèviament el permís d’instal·lació de l’activitat d’acord amb el procediment
administratiu i les condicions tècniques generals dels projectes tècnics que esta-
bleix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’.

Article 9. Contingut de la llicència

S’hi ha d’afegir: ‘9.5.g Permís d’instal·lació d’acord amb la Llei 16/2006,
de 17 d’octubre, en el cas de llicències d’edificació per a ús distint a l’habitat-
ge’.

Article 10. Terminis i procediment de resolució de les llicències

S’hi ha d’afegir: ‘10.9 En el cas d’usos determinats que no sigui habitat-
ge, serà nul·la de ple dret qualsevol llicència d’edificació i ús del sòl que s’a-
torgui sense haver-se concedit, prèviament, el pertinent permís d’instal·lació,
d’acord amb la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’.

Article 11. Suspensió del còmput de terminis

S’hi ha d’afegir: ‘11.e En el cas d’usos determinats que no siguin habitat-
ge, el procediment administratiu aplicable per a l’obtenció del permís

25BOIB 01-09-2009Num. 128



d’instal·lació està regulat en el títol IV de la Llei 16/2006’.

Article 12. Deficiències esmenables i no esmenables

S’hi ha d’afegir: ‘12.6 En el cas d’usos determinats que no siguin habitat-
ge, el procediment administratiu aplicable per a l’obtenció del permís
d’instal·lació està regulat en el títol IV de la Llei 16/2006’.

Article 13. Pròrroga i caducitat de les llicències

S’hi ha d’afegir: ‘13.5 En el cas d’usos determinats que no sigui habitat-
ge, el procediment administratiu aplicable per a l’obtenció del permís
d’instal·lació està regulat en el títol IV de la Llei 16/2006’.

S’hi ha d’afegir: ‘13.6 El capítol II del títol I de la Llei 16/2006 regula
l’actualització de les llicències d’obertura i funcionament de les activitats per-
manents’.

Article 14. Condicions prèvies a l’inici de les obres: projecte d’execució i
assenyalament d’alineacions

S’hi ha d’afegir: ‘14.1(...). En el cas d’edificacions per a ús distint a l’ha-
bitatge, el projecte d’execució s’ha d’adaptar, a més de a les condicions que
estableixi la llicència d’edificació i ús del sòl, als requisits que estableixi el per-
mís d’instal·lació’.

Article 15. Responsabilitat de l’exercici de l’activitat autoritzada

En paràgraf a part: ‘(...) El títol VI de la Llei 16/2006 regula les infrac-
cions i les sancions en matèria d’activitats’.

Article 16. Transmissibilitat de llicències

En paràgraf a part: ‘(...) L’article 27 de la Llei 16/2006 regula la modifi-
cació i la transmissió d’activitats, tant del permís d’instal·lació com de la lli-
cència d’obertura i funcionament’.

Article 17. Contingut de la sol·licitud de llicència

S’hi ha d’afegir: ‘17.6 El títol IV de la Llei 16/2006 regula el procediment
i la documentació necessària per tal d’obtenir el permís d’instal·lació de les acti-
vitats permanents’.

Article 18. Requisits del projecte tècnic

S’hi ha d’afegir: ‘18.6 L’article 18 de la Llei 16/2006 estableix les condi-
cions tècniques generals per als projectes tècnics d’activitats permanents majors
i menors’.

Article 19. Documentació de la sol·licitud de llicències d’obres majors

S’hi ha d’afegir: ‘19.6 Per a edificacions d’ús distint a l’habitatge i per
condicionament de locals per a un ús determinat distint a l’habitatge, s’ha de tra-
mitar prèviament el permís d’instal·lació de l’activitat d’acord amb el procedi-
ment administratiu i les condicions tècniques generals dels projectes tècnics que
estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’.

Article 21. Documentació per a la sol·licitud de parcel·lació i segregació

S’ha d’afegir al títol de l’article ‘... i segregació’.

En paràgraf a part: ‘En cas de divisió o segregació de locals d’ús indeter-
minat no s’atorgarà llicència si no es mantenen les condicions que estableix l’ar-
ticle 23.2 de la Llei 16/2006 en cadascun dels locals resultants’.

Article 22. Documentació de la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanit-
zació

S’hi ha d’afegir: ‘22.1.d Informe del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament’.

Article 24. Contingut de la sol·licitud de llicència de modificació de l’ús

S’hi ha d’afegir: ‘24.3 En qualsevol cas, la llicència municipal d’obertura
i funcionament tramitada d’acord amb la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, és
requisit indispensable per a l’exercici d’activitats’.

Article 26. Documentació i procediment de la sol·licitud de permís d’ins-
tal·lació d’activitat

El títol de l’article ha de ser ‘Documentació i procediment de la sol·lici-
tud del permís d’instal·lació’.

El punt 26.1 queda ‘26.1 El règim jurídic i procediment administratiu d’a-
torgament del permís d’instal·lació s’ajustarà al que estableix la Llei 16/2006,
de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les
Illes Balears, així com la normativa de desenvolupament que es dicti’.

El punt 26.2.b queda ‘26.2.b Documentació detallada a l’article 64.2.b en
el cas d’activitats permanents majors, detallada en l’article 76.2 en el cas d’ac-
tivitats permanents menors i documentació detallada a l’article 63.1 per al cas
d’activitats permanents innòcues’.

S’ha d’afegir al punt 26.2.d: ‘26.2.d En el cas d’edificis i/o locals exis-
tents, fotocòpia...’.

L’article 26.3 ha de quedar: ‘El títol I de l’Annex II de la Llei 16/2006, de
17 d’octubre, regula les normes per a la redacció de projectes tècnics d’activi-
tats permanents majors i menors’.

S’ha d’eliminar l’article 26.4.

L’article 26.5 passa a ser el 26.4.

Se n’ha d’afegir un: ‘Article 26bis. Documentació i procediment de la
sol·licitud de la llicència municipal d’obertura i funcionament.

La llicència que faculta el titular per a l’exercici d’una activitat permanent
és la llicència municipal d’obertura i funcionament tramitada d’acord amb el
procediment que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre. Així mateix, per a
la primera utilització dels edificis i la modificació del seu ús per tal de destinar-
los a una activitat determinada, es requereix la llicència municipal d’obertura i
funcionament.

El capítol IV del títol IV de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, regula el pro-
cediment aplicable a les llicències d’obertura i funcionament de les activitats
permanents majors i menors.’

Article 29.2. Notificació

El text ha de ser: ‘Concedida la llicència d’obres i/o el permís
d’instal·lació... (...) de l’acord municipal d’atorgament de la llicència i/o permís
(...)’.

Article 30. Exemplar a les obres i cartell

S’hi ha d’afegir: ‘30.3 Per al cas d’usos distints a l’habitatge, l’article 70
de la Llei 16/2006 regula l’obertura del període d’informació pública i les dades
mínimes del cartell a col·locar en el lloc on es pretén realitzar l’activitat’.

Article 31. Direcció facultativa i empresa responsable

El text ha de ser: 

‘31.1 Totes les obres majors i/o instal·lacions d’activitats...’
‘31.2 Si el director i/o els tècnics d’una obra i/o instal·lació d’activitat...’
‘31.3 Les obres i/o les instal·lacions d’activitats...’
‘31.4 (...) l’empresa constructora i/o instal·ladora ... les obres i/o les ins-

tal·lacions...’

Article 32. Comprovació i vigilància

El text ha de ser:

32.1 ‘Tota llicència d’obres i/o permís d’instal·lació...’

S’hi ha d’afegir:

‘32.4 El títol VI de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, regula les infraccions
i les sancions en matèria d’activitats’

Article 33

El títol de l’article ha de ser: ‘Suspensió d’obres i/o d’instal·lacions per
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falta de seguretat o molèsties’

El punt 33.2 ha de ser: ‘...d’una obra i/o instal·lació d’activitat...’

Article 34 

El títol de l’article ha de ser: 

‘Obligacions del titular de la llicència d’obres i/o permís d’instal·lació
quan s’acabin les obres i/o les instal·lacions’

S’hi ha d’afegir:

‘34.2 En usos distints a l’habitatge, una vegada executades les
instal·lacions i les obres, s’haurà de presentar davant de l’Ajuntament la sol·lici-
tud de llicència d’obertura i funcionament d’acord amb el procediment que esta-
bleix el capítol IV del títol IV de la Llei 16/2006’.

Article 35. Inspecció final

Ha de dir:

‘35.1 ... i/o instal·lacions... l’edificació i/o l’activitat ... de la llicència i/o
el permís d’instal·lació ... i disposin de la corresponent posada en servei les ins-
tal·lacions... llicència d’ocupació, d’ús o d’obertura i funcionament...’

‘35.2 ... o d’obertura i funcionament de l’activitat...’

‘35.3 ... i/o d’obertura i funcionament...’

S’hi ha d’afegir:

‘35.4 La llicència d’obertura i funcionament es tramita d’acord amb el
procediment que estableix el capítol IV del títol IV de la Llei 16/2006’.

Article 36. Devolució de dipòsits i cancel·lació de garanties i avals

Ha de dir:

‘36.1 ... llicència d’ocupació i/o d’obertura i funcionament...’

‘36.2 ... llicència d’ocupació i/o d’obertura i funcionament...’

Article 37. Reparació de danys

Ha de dir: ‘... llicència municipal d’obres i/o permís d’instal·lació...’.

Article 38. Abandonament i/o paralització de les obres

Ha de dir: ‘...que l’execució d’una obra i/o instal·lació...’

‘38.1 Les obres i/o les instal·lacions... en la llicència i/o el permís d’ins-
tal·lació...’

‘38.2 ... les obres i/o les instal·lacions... titulars de la llicència i/o el per-
mís d’instal·lació...’

‘38.3 ... les obres i/o les instal·lacions...’

Article 51. Règim de compatibilitat d’usos en sòl urbà

S’hi ha d’afegir:

‘51.7 El permís d’instal·lació i la posterior llicència municipal d’obertura
i funcionament de l’activitat en concret, tramitada d’acord amb la Llei 16/2006,
de 17 d’octubre, faculta per a l’exercici de l’ús’.

Article 55. Autorització de l’ús turístic. Hotels de ciutat

S’hi ha d’afegir:

‘ ... de Turisme, i el permís d’instal·lació, amb caràcter previ...’.

Article 56. Condicions mínimes d’habitabilitat i accessibilitat

S’hi ha d’afegir:

‘56.4 Per al cas d’activitats, s’ha de considerar la Llei 31/1995 de preven-
ció de riscos laborals i normativa de desenvolupament, especialment el Reial

decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de feina’.

‘56.5 L’article 23.2 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, estableix condi-
cions mínimes dels aparcaments i locals d’ús indeterminat ubicats en edificis
d’habitatges’.

Article 57. Evacuació de fums i gasos

S’hi ha d’afegir: ‘57.8 ... que sigui estanc i amb un grau de resistència al
foc M0’.

Article 58. Aïllament acústic de les edificacions

S’hi ha d’afegir:

‘58.3 En tot cas es consideraran les prescripcions que estableix la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll i normativa de desenvolupament, així
com la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes
Balears’.

Article 59. Subministrament d’aigua i tractament de les aigües residuals i
pluvials

S’hi ha d’afegir: 

‘59.4 (...). En tot cas la reutilització d’aigües residuals està subjecta a
autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria de recursos hídrics
(Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern de les Illes Balears) d’acord amb les prescripcions que estableixi el
vigent el Pla hidrològic de les Illes Balears’.

Article 60. Reciclatge de runes i ocupació provisional de sòls

S’hi ha d’afegir:

‘60.3 El Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, regula la producció i la ges-
tió dels residus de construcció i demolició’.

Article 61. Condicions d’adaptació al medi ambient

S’hi ha d’afegir:

‘61.9 En tot cas es compliran les exigències bàsiques d’estalvi d’energia,
de recollida i d’evacuació de residus, de subministrament d’aigua i d’evacuació
d’aigües que estableix el Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi
Tècnic de l’Edificació’.

‘61.10 Les exigències bàsiques de recollida i d’evacuació de residus per
activitats estan regulades a l’ordenança municipal de protecció del medi
ambient, d’acord amb els criteris que estableix el CTE’.

‘61.11 En tot cas es considerarà la normativa específica dictada per les
conselleries de Medi Ambient; de Comerç, Indústria i Energia, i de Sanitat del
Govern de les Illes Balears’.

Article 107. Construccions que guarden relació amb la naturalesa rústica
de les finques

S’hi ha d’afegir:

‘107.9 En el cas de llicències d’edificació per a usos determinats que no
siguin el d’habitatge s’ha de complir l’article 23 de la Llei 16/2006, concordan-
ça del permís d’instal·lació i de la llicència d’edificació i ús del sol. La Llei
16/2006, de 17 d’octubre, estableix el procediment aplicable, amb la declaració
prèvia d’interès general’.

‘107.10 Les activitats necessàries per a una explotació agrària o vincula-
des directament a l’explotació estan excloses de l’obligació de sol·licitar i obte-
nir permís d’instal·lació i llicència d’obertura i funcionament (article 3.3 Llei
16/2006)’.

Article 109. Establiments d’ús turístic en sòl rústic

S’hi ha d’afegir:

‘109.3 Una vegada obtenguda la declaració d’interès general, la Llei
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16/2006, de 17 d’octubre, estableix el procediment aplicable per tal d’obtenir el
permís d’instal·lació preceptiu, previ a la llicència d’edificació, i la posterior lli-
cència municipal d’obertura i funcionament’.

Article 119. Disseny d’aparcaments obligatoris

S’hi ha d’afegir:

‘119.8 (...) El disseny de les condicions mínimes de ventilació dels apar-
caments a l’interior d’edificacions està regulat al RD 314/2006, de 17 de març,
pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació (Documents Bàsics HS
Ventilació i DB SI) i al vigent Reglament electrotècnic de baixa tensió (en matè-
ria de seguretat industrial). Així mateix, s’han de tenir en compte les condicio-
nes mínimes que determina l’article 23.2 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’.

‘119.11 En el tràmit del permís d’instal·lació...’

‘119.12 En el projecte bàsic de l’edificació s’adjuntarà el projecte d’ins-
tal·lació de l’aparcament d’acord amb els requisits que estableix l’article 18 de
la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’.

Article 128. Criteris d’ordenació i de disseny dels plans parcials

S’hi ha d’afegir:

‘ñ) És procedent l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament. En tot cas es compliran els requisits que estableix el document bàsic
DB SI 5 Intervenció dels bombers: condicions d’aproximació als edificis i a
l’entorn dels edificis (RD 314/2006, de 17 de març i modificacions posteriors)’.

Article 144. Pedreres en sòl rústic

S’hi ha d’afegir:

‘144.5 Les pedreres, la seua restauració o altres activitats permanents que
es pretenguin realitzar al seu emplaçament són activitats permanents majors i
han d’obtenir el permís d’instal·lació preceptiu i la posterior i preceptiva llicèn-
cia municipal d’obertura i funcionament, d’acord amb el procediment que esta-
bleix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre’. 

Article 148. Zona turística

S’hi ha d’afegir:

‘148.3 (...) autorització turística de l’administració competent en matèria
de turisme i el permís d’instal·lació amb caràcter previ a la concessió de la
corresponent llicència municipal d’obres’.

Article 149. Zona d’indústria

S’hi ha d’afegir:

‘149.4 Quan es tracti de promocions de naus i locals ubicats en polígons
industrials o de serveis que siguin susceptibles d’usos indeterminats, sempre
haurà d’atorgar-se, prèviament a la llicència d’edificació i ús del sòl, el permís
d’instal·lació per a les zones, els equipaments i les mesures de seguretat o
correctores comunes, sense perjudici dels futurs permisos d’instal·lació indivi-
duals de cadascuna de les naus o de cadascun dels locals (article 23 Llei
16/2006)’.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1a: MODIFICACIÓ D’OBRES AMB
LLICÈNCIA

S’hi ha d’afegir:

‘3. L’article 27 de la Llei 16/2006 regula la modificació del permís d’ins-
tal·lació’.

ANNEX I- DEFINICIONS

S’hi ha d’afegir:

‘Activitat: conjunt d’operacions o treballs de caràcter industrial, comer-
cial, professional o de serveis, que s’exerceix o explota en un centre, local, espai
acotat o establiment’.

Pel que fa a les normes d’urbanització:

ANNEX IV. NORMES D’URBANITZACIÓ
SECCIÓ 2. LA URBANITZACIÓ DE L’ESPAI VIARI
Capítol 1. Xarxa viària

A. Paràmetres de disseny en planta i perfil longitudinal

S’hi ha d’afegir:

‘(...) En tot cas es compliran les prescripcions que estableix el document
bàsic DB SI 5 Intervenció dels bombers: condicions d’aproximació als edificis
i a l’entorn dels edificis (RD 314/2006, de 17 de març, i modificacions poste-
riors), d’acord amb l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament’.

SECCIÓ 8. LES INFRAESTRUCTURES URBANES BÀSIQUES
Capítol 2. Proveïment d’aigua 

S’hi ha d’afegir:

‘És procedent l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament en relació amb el proveïment d’aigua contra incendis’.

Capítol 5. Telefonia, telecomunicacions i antenes

S’hi ha d’afegir:

‘Les estacions radioelèctriques són activitats permanents menors d’acord
amb la Llei 16/2006’.

Capítol 6. Enllumenat públic
Criteris generals

S’hi ha d’afegir:

‘El RD 1890/2008, de 14 de novembre, aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seues ITC EA-01 a EA-
07’.

Capítol 10. Recollida de RSU

Ha de dir:

‘Tots els projectes d’urbanització inclouran la instal·lació de recollida
selectiva de RSU d’acord amb les prescripcions que estableixen la Llei 6/1998
de residus, el PDS de RSU d’Eivissa i Formentera i les ordenances municipals’.

3.- EN EL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI:
Com a conseqüència de l’assenyalat a l’acord de la Ponència Tècnica de

Patrimoni:
Quant al Puig des Molins, tota actuació, tota norma i tota directriu queda-

rà a expenses del Pla especial de protecció en curs de redacció actualment.
Pel que fa a l’aqüeducte romà, s’haurà de redactar aquest apartat nova-

ment de conformitat amb les prescripcions de la CIOTUPHA de 9 d’abril de
2008. 

Si bé la demolició dels elements catalogats està prohibida expressament
per l’article 75.5 de les Normes urbanístiques de la revisió del PGOU i no està
previst ni regulat en les NU el concepte de ‘ruïna econòmica’, cal que s’especi-
fiqui de manera inequívoca que això afecta tots els edificis que es troben dins
del conjunt històric, gaudeixin o no d’alguna altra figura de protecció d’àmbit
particular.

Tota obra a realitzar en edificis protegits es documentarà arqueològica-
ment en horitzontal i en vertical per tècnics competents. Cal que quedi clar
novament que aquesta previsió afecta tots els edificis inclosos dins del conjunt
històric.

S’hauran d’incloure al catàleg:
Els portals de feixa UA.12-2, UA.13-1, UA.13-2, tot fent-hi constar la

declaració de béns catalogats de què gaudeixen.
La construcció que ocupa el núm. 20 del carrer de Joan Xicó.
Les cases ubicades a l’avinguda de Sant Josep, números 23, 25, 27 i 29,

pel seu interès com a primer conjunt residencial de Platja d’en Bossa. 
Els arbres que es trobin dins del terme municipal i que per les seues carac-

terístiques siguin mereixedors d’una especial protecció.
4.- PEL QUE FA AL TEXT REFÓS QUE ORDENI LES API:
Com a conseqüència de l’assenyalat a l’informe de la Secció de Carreteres
- Han de revisar-se els límits de les actuacions previstes adaptant-les al

domini públic resultant de les expropiacions de les carreteres C-731, E-20 i PM-
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801. 
- Han d’incorporar-s’hi les correccions que derivin del projecte d’urbanit-

zació de la travessia formada per les carreteres PM-801 (PK 1+030 al PK
2+120), ronda E-10 (PK 0+000 al PK 2+400) i C-733 (PK 1+150 al PK 1+750)
que resulti definitivament aprovat. 

Com a conseqüència de l’assenyalat a l’informe del Servei d’Ordenació
Turística

- En plànols del text refós que incorpori l’ordenació de les API han de gra-
fiar-se les Àrees de protecció posterior de les zones turístiques, d’acord amb el
que disposa l’article 16.2 del POOT. 

SEGON.- ORDENAR que es publiquin íntegrament en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB) aquest acord, les normes urbanístiques (incloses les
normes d’urbanització) de la present revisió, de conformitat amb allò establert
a l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, a l’article 134 del Reglament de planejament urbanístic, en relació amb
l’article 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local
de les Illes Balears, una vegada que els serveis tècnics del Consell hagin incor-
porat a les Normes les prescripcions relatives a la normativa, tot facultant els
serveis tècnics del Consell per tal de verificar la seua correcta incorporació a les
Normes.

TERCER.- SUSPENDRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA dels següents
àmbits de l’esmentada revisió per tal que l’Ajuntament d’Eivissa esmeni les
deficiències que s’hi esmenten:

1.- L’àmbit de la UA Cas Mut, a fi que s’aporti justificació detallada de la
concurrència en la mateixa unitat dels requisits que la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les
Illes Balears, exigeix per a la classificació com a sòl urbà, amb redefinició en
cas contrari del seu àmbit, de manera que hi concorrin tals requisits, cosa que
haurà de ser així mateix justificada detalladament.

2.- Els àmbits dels terrenys inclosos a la Zona 2 del projecte de Pla espe-
cial de protecció des Puig des Molins i la seua àrea d’influència, provisional-
ment aprovat en data 7 de maig de 2007, així com dels terrenys corresponents a
l’antiga UA 23 es Soto, amb la finalitat que l’ajuntament hi delimiti l’àmbit dels
terrenys constituents del sòl urbà per concurrència del requisit de consolidació
per l’edificació que la Llei 4/2008 estableix. 

Tal delimitació haurà d’efectuar-se amb el criteri més restrictiu possible,
a la vista de l’assenyalat per Patrimoni del Consell, en el sentit que la seua orde-
nació ha de disposar bàsicament la preservació del seu estat original i de les
característiques generals de l’ambient i de la silueta paisatgística i que l’edifi-
cació en els terrenys esmentats desvirtuaria una part essencial del conjunt.

La resta de terrenys que quedin fora d’aquesta delimitació per no acredi-
tar-se la seua consolidació per l’edificació, d’acord amb la Llei 4/2008 esmen-
tada, quedaran classificats com a sòl rústic atès que, en primer lloc, no hi con-
corren els requisits legalment exigits per ser mereixedors de la condició de sòl
urbà, ni per consolidació per la urbanització ni per l’edificació i, en segon lloc,
els seus alts valors paisatgístics i de patrimoni històric justifiquen la seua pre-
servació de processos de transformació urbanística, tot això d’acord amb els
informes emesos i amb els articles 4. 2 d) i e) de la Llei 6/1997, de 8 de juliol,
del sòl rústic de les Illes Balears, en relació amb l’article 12.2 a) del text refós
de la Llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny.

El conjunt dels terrenys classificats com a rústics i urbans haurà de ser
objecte de Pla especial de protecció, que haurà d’ajustar-se als criteris expres-
sats per Patrimoni.

Mentre no s’aprovi aquest Pla especial, no es permetran alineacions
noves, alteracions en l’edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions, de confor-
mitat amb l’article 37.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni
històric de les Illes Balears, en la interpretació que es deriva de la Sentència de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears núm. 76, de 4 de febrer de 2009, segons la qual, la prohibició d’altera-
cions en l’edificabilitat es refereix a l’edificabilitat preexistent i no a l’edifica-
bilitat prevista en el planejament urbanístic.

QUART.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de la Ciutat
d’Eivissa, tot manifestant que mentre no corregeixi l’assenyalat a l’apartat
Tercer d’aquest acord, no es podrà autoritzar en els esmentats àmbits cap actua-
ció que impliqui la seua transformació ‘.

Contra l’esmentat acord, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma
(Mallorca), en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de

la publicació d’aquest acord al BOIB. Tot això de conformitat amb la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
va.

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si és el cas, qualsevol altre recurs o
acció que es consideri pertinent. 

El Vicepresident primer de la CIOTUPHA,
Miquel Ramon Juan,

Eivissa, 20 d’agost de 2009

NORMES URBANÍSTIQUES I D’URBANITZACIÓ
A continuació es publiquen les normes urbanístiques i d’urbanització del

PGOU, una vegada incorporades pels serveis tècnics del Consell les prescrip-
cions normatives assenyalades en el punt PRIMER de l’acord transcrit, tal i com
ho sol·licità l’Ajuntament de la Ciutat d’Eivissa en la sessió de la CIOTUPHA
de dia 4 d’agost de 2009.

1:  NORMES URBANÍSTIQUES

REVISIÓ DEL PLA GENERAL MUNICIPAL
DOCUMENT D’APROVACIÓ DEFINITIVA
AGOST 2009

PRIMERA PART: RÈGIM GENERAL I TRAMITACIÓ

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. NATURALESA, VIGÈNCIA I CAUSES DE REVISIÓ
DEL PLA GENERAL

1. Les presents Normes Urbanístiques formen part de la documentació del
Pla General Municipal d’Eivissa (a partir d’aquí, també Pla General o PGOU).

La seva redacció s’ha realitzat d’acord a l’establert en el Text Refós de la
Llei del Sòl (RDL 2/2008, de 20 de juny) i el Text Refós de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana (a partir d’aquí, també LS/76), aprovat pel Reial
decret 1346/1976, de 9 d’abril.

És d’aplicació la normativa autonòmica en vigor en matèria d’urbanisme
i ordenació del territori, en particular, la Llei 6/99, de 3 d’abril, de les Directrius
d’Ordenació Territorial de les Illes Balears (a partir d’aquí, també DOT).

2. Les referències a qualsevol normativa o text legal que durant la vigèn-
cia d’aquest Pla General sigui derogada, modificada o substituïda per una altra,
s’entendran substituïdes per les quals els corresponguin en la citada concatena-
ció normativa.

3. La vigència del Pla General és indefinida, sense perjudici de la seva
modificació o revisió. D’acord amb la Memòria del Pla General, seran causes
objectives que motivin i justifiquin la seva revisió qualsevol de les següents:

a) Que sobrevinguin majors exigències d’equipaments d’àmbit general
derivades de la pròpia evolució social o de disposicions de rang superior.

b) Que s’arribi a la població de 70.000 habitants de dret.
c) Que hagin transcorregut quinze (15) anys des de la seva entrada en

vigor.
d) Que l’Ajuntament així ho decideixi per haver sobrevingut altres cir-

cumstàncies que exigeixin l’alteració substancial de l’estructura general i orgà-
nica del territori.

4. El Pla General té el caràcter de plantejament urbanístic de protecció del
patrimoni per al Conjunt Historicoartístic d’Eivissa, tal com preveu l’article
36.2 de la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears.

Article 2. ÒRGANS ACTUANTS

El desenvolupament i l’execució del Pla General corresponen a
l’Ajuntament d’Eivissa, sense perjudici de la participació dels particulars esta-
blerta en les Lleis a les presents Normes Urbanístiques i de la cooperació dels
restants organismes de l’Administració, dintre de les seves respectives atribu-
cions.

Article 3. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

1. El sòl del terme municipal es classifica, d’acord amb la Llei del Sòl, en
sòl urbà, sòl urbanitzable i sòl rústic.
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2. El sòl urbà (SU) és el que, complint els requisits exigits per la Llei del
Sòl, el Pla General assenyala com a apte per a ser destinat a acollir les activitats
i les edificacions característiques de les concentracions urbanes. El Pla General
determina en aquesta classe de sòl l’ordenació física de forma detallada mitjan-
çant el traçat dels espais viaris, la fixació de les condicions d’ús i edificació de
sòls i locals.

3. El sòl urbanitzable és el que el Pla General considera adequat per a
suportar en el futur usos urbans, una vegada que hagin estat urbanitzats.

4. El sòl rústic (SR) comprèn la part del territori municipal que no es des-
tina al Pla General a ser suport dels usos urbans, sinó a les activitats pròpies del
mitjà rural i natural. En aquesta classe de sòl el Pla General estableix les mesu-
res de protecció del medi rural i natural.

Article 4. INTERPRETACIÓ DEL PLA GENERAL. DATA DE
REFERÈNCIA

1. La interpretació del contingut i el significat de tota la documentació del
Pla General és competència de l’Ajuntament d’Eivissa, a la llum de la Memòria
i les definicions incloses a l’Annex I d’aquestes Normes Urbanístiques, sense
perjudici de les facultats revisores pròpies de la Comunitat Autònoma i del
Consell Insular.

2. La interpretació del Pla General es farà sempre en benefici i defensa de
l’interès general del municipi, sobreposant-lo a l’interès particular quan hi hagi
conflicte entre ells.

3. Les referències i remissions de les presents Normes a altres textos
legals o normatius s’entendran substituïdes a favor de les seves adaptacions i/o
modificacions quan aquestes es produeixin, sempre que el seu contingut i abast
siguin assimilables al de les originals. En cas contrari prevaldrà el contingut lite-
ral de les primeres.

4. En cas de discordança o imprecisió de contingut dels diversos docu-
ments que integrin el Pla, es tindran en compte els següents criteris:

a) Les determinacions de les Normes urbanístiques prevaldran sobre la
restant documentació escrita.

b) En els plànols, prevaldran les determinacions de menor escala o més
precises.

c) Les determinacions d’ordenació prevaldran sobre les de gestió.
d) La Memòria servirà per a interpretar els dubtes que es poguessin donar

de la lectura de tots els altres documents del Pla.
e) Les prescripcions de les fitxes particularitzades del Catàleg, de les uni-

tats d’actuació o del planejament de desenvolupament, tenen preferència sobre
les determinacions de la normativa general.

5. Si en l’aplicació dels criteris interpretatius anteriors subsistís impreci-
sió en les determinacions o contradicció entre elles, prevaldran, en tot cas, la
interpretació del Pla més favorable al millor equilibri entre aprofitament urba-
nístic i equipaments urbans, als millors o majors espais lliures, a la millor con-
servació del medi ambient i de l’entorn natural, a la menor deterioració del pai-
satge i de la imatge urbana, i al benestar de la població.

6. Excepte indicació expressa en sentit contrari, l’estat actual existent que
serveix de referència a les determinacions de la Revisió del Pla General és l’e-
xistent el dia de la seva aprovació definitiva (data de referència), sempre que no
sigui producte d’actuacions no emparades per la legalitat vigent o realitzades
sense la llicència o autorització pertinent.

7. A aquest efecte de la determinació de l’estat actual, només es computa-
ran els aprofitaments urbanístics adquirits a l’empara de les determinacions dels
Plans vigents en el seu moment. En cap cas es podran considerar com a refe-
rència ni l’estat actual ni l’aprofitament urbanístic de les construccions o ins-
tal·lacions executades en contra de la normativa d’aplicació en el seu moment,
mentre no siguin legalitzades.

Article 5. CONSULTA DIRECTA DEL PLANEJAMENT

1. Tota persona té dret a examinar per ella mateixa, i de forma gratuïta, la
documentació integrant del Pla General i dels instruments del seu desenvolupa-
ment en els llocs i amb les condicions de funcionament del servei fixades a
aquest efecte. Es facilitarà al públic l’obtenció de còpies dels documents del pla-
nejament vigent en els termes, i, si escau, amb el cost que es determini.

2. Amb la finalitat d’aquest article, els locals de consulta disposaran de

còpies íntegres i autèntiques de tota la documentació dels Plànols i els seus
documents annexos i complementaris, degudament actualitzats i amb constàn-
cia dels respectius actes d’aprovació definitiva, així com els d’aprovació inicial
i provisional de les seves eventuals modificacions en curs. Estaran així mateix
disponibles relacions dels estudis de detall, dels projectes aprovats, de les lli-
cències de parcel·lació concedides i dels expedients de reparcel·lació i compen-
sació aprovats o en tràmit.

Article 6. CONSULTA URBANÍSTICA

1. Tota persona pot sol·licitar per escrit un informe sobre el règim urba-
nístic aplicable a una finca, unitat d’actuació o sector, el qual s’haurà d’emetre
en el termini d’un mes pels serveis tècnics municipals, havent d’expressar, si
s’escau, el grau d’adquisició de facultats urbanístiques al mateix temps que es
facilitarà la informació. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb el plànol
d’emplaçament de la finca amb referència als plànols d’ordenació del Pla
General o bé la numeració o denominació oficial precisa de la unitat d’actuació
objecte de consulta. Els serveis municipals podran requerir al sol·licitant tots
aquelles dades de localització o antecedents que faltin per a la informació.

2. Les consultes no seran preceptives ni exigibles en cap cas, podent l’in-
teressat fer ús directament del seu dret que es comenci el procediment corres-
ponent, sempre que presenti un document ajustat a dret. L’informe emès no serà
vinculant per a l’Autoritat Municipal o Organisme que hagi de resoldre defini-
tivament sobre la llicència o aprovació del planejament, sense perjudici de les
conseqüències que es derivin del principi general de bona fe i del règim de res-
ponsabilitat de l’Administració.

SECCIÓ 2a. DE LES LLICÈNCIES

Article 7. ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA

1. Estaran subjectes a llicència prèvia, sense perjudici de les autoritza-
cions que siguin procedents d’acord amb la legislació aplicable, els actes que a
continuació es relacionen, sigui quina sigui la naturalesa del domini del sòl on
es pretenguin realitzar:

a) Les obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de nova planta
de qualsevol tipus, incloent-hi els tancaments d’obra fixa.

b) Les obres d’ampliació, modificació o reforma que afectin l’estructura,
l’aspecte exterior o la disposició interior d’edificis i instal·lacions de tot tipus
existent.

c) Les obres i els usos que s’hagin de realitzar amb caràcter provisional.
d) Els moviments de terra, com desmunts, explanacions, excavacions i

terraplens, les obres d’instal·lació de serveis públics, les d’execució de vialitat
i, en general, les relacionades amb la urbanització, exceptuant que aquests actes
hagin estat detallats i programats com a obres a executar en un projecte d’urba-
nització definitivament aprovat o d’edificacions que disposin de llicència ator-
gada.

e) Les activitats extractives de minerals, líquids de qualsevol índole, així
com les d’abocaments al subsòl.

f) Les obres de construcció d’infraestructura civil, tals com preses, viari
públic i privat, defensa i correcció de dorments públics.

g) Els actes d’edificació a les zones de serveis dels ports i aeroports, així
com a les zones de domini públic.

h) La primera utilització o ocupació dels edificis i les instal·lacions en
general.

i) L’ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions de tots els tipus exis-
tents.

j) La modificació de l’ús dels edificis o les instal·lacions en general.
k) La demolició de les construccions, exceptuant els casos declarats de

ruïna imminent.
l) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats indus-

trials, mercantils o professionals, serveis públics o de qualsevol altre ús al com
es destini el subsòl.

m) La instal·lació o ubicació de cases prefabricades i instal·lacions simi-
lars, provisionals o permanents, exceptuant que es facin en càmping o zones
d’acampada legalment autoritzats.

n) Les tales d’arbres que constitueixin massa arbòria, espai boscós, arbre-
da o parc, hi hagi o no plantejament aprovat, exceptuant les autoritzades per
òrgans competents en matèria agrària.

o) La col·locació de cartells i tanques de propaganda encara que no siguin
visibles des de la via pública i sempre que no estiguin a locals tancats.

p) Les parcel·lacions de finques o terrenys (agregació o segregació), qual-
sevol que sigui la seva finalitat i en qualsevol classe de sòl.

q) Les obres d’obertura de camins i accessos a parcel·les a sòl rústic.
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r) Instal·lacions i construccions de caràcter temporal destinades a especta-
cles i activitats recreatives.

s) Qualsevol intervenció a edificis declarats com a béns d’interès cultural,
catalogats, inventariats o protegits.

t) Qualsevol altre acte relacionat amb l’ús i l’edificació.
u) La instal·lació d’activitats.

2. Les obres i instal·lacions s’hauran de realitzar amb estricta subjecció a
les condicions de la llicència municipal atorgada, així com també a les condi-
cions generals d’higiene, seguretat i policia, reglaments i a tot el disposat per les
presents Ordenances, resolucions d’Ajuntament, i normes de defensa de l’orna-
ment públic i altres disposicions d’aplicació.

Article 8. OBRES MENORS

1. Només es conceptuaran com a obres menors aquelles de tècnica senzi-
lla i d’escassa entitat constructiva i econòmica que no suposin alteració del
volum, de les instal·lacions i serveis d’ús comú o del nombre d’habitatges i
locals, ni afectin el disseny exterior, els fonaments, l’estructura o les condicions
d’habitabilitat o de seguretat de tots els tipus d’edificis i instal·lacions.

En cap cas s’entendran com a tals les parcel·lacions urbanístiques i les
intervencions en àmbits i elements declarats com a béns d’interès cultural, cata-
logats o protegits, grans moviments de terres i la tala massiva d’arbres.

2. Es consideraran obres menors les següents, entre d’altres:

a) les modificacions de buits interiors que no afectin llindes;
b) les pavimentacions o canvi de pavimentacions de voreres de vials;
c) l’execució o demolició d’envans interiors;
d) la reparació de murs no estructurals, sempre que no siguin murs de

façanes;
e) la reparació o substitució d’instal·lacions que no suposin augment de la

seva potència i no estiguin incloses a Normes o Reglamentacions específiques;
f) la col·locació de cartells i anuncis, excepte els situats sobre la coberta

dels edificis;
g) la col·locació d’estenedors;
h) la instal·lació de marquesines;
i) la instal·lació de quioscs i barraques de fira per un període determinat i

justificat;
j) la reparació parcial i circumstancial de forjats que exigeixin la substitu-

ció d’una sola bigueta, excepte que afectin elements o edificis inclosos al
Catàleg Municipal del Patrimoni Històric;

k) la col·locació d’antenes;
l) els revestiments, enrajolats, aterrassats, pintats, etc., sempre que no

requereixin bastides, excepte que afectin elements o edificis inclosos al Catàleg
Municipal del Patrimoni Històric;

m) les pavimentacions o canvi de pavimentacions d’edificis;
n) la reparació de parts no estructurals de cobertes i teulades;
o) la mera reparació o substitució de la fusteria de finestres, portes, per-

sianes o reixes, excepte que afectin edificis inclosos al Catàleg Municipal del
Patrimoni Històric;

p) la formació de jardins, quan no requereixen grans moviments de terres.

3. La instància de sol·licitud de llicència d’obra menor s’acompanyarà
dels següents documents:

a) Memòria breu.
b) Pressupost resumit.
c) Croquis a escala o acotat de les obres a realitzar, amb plànol d’empla-

çament.
d) Dues fotografies actuals de l’objecte de la llicència.
e) Nomenament de l’empresa constructora, inscrita en organismes com-

petents.
f) Designació de tècnic competent per a dirigir-les, en cas de les obres

incloses als paràgrafs h) a k) de l’apartat anterior, ambdós inclosos;
g) Justificant d’haver liquidat la taxa corresponent

4. Per a edificacions d’ús distint al d’habitatge i per a condicionament de
locals per a un ús determinat distint al d’habitatge, s’ha de tramitar prèviament
el permís d’instal·lació de l’activitat d’acord amb el procediment administratiu
i les condicions tècniques generals dels projectes tècnics que estableix la Llei
16/2006, de 17 d’octubre.

Article 9. CONTINGUT DE LLICÈNCIA

1. El que es disposa a les presents normes urbanístiques en relació a les

condicions d’edificabilitat i ús, així com condicions estètiques, higièniques o
d’altra naturalesa, s’entendrà inclòs en el contingut de l’acte d’atorgament de la
llicència.

2. Els titulars de llicències hauran de respectar el contingut exprés de les
seves clàusules i, a més, el contingut implícit, que és el definit pel pla General,
a la seva documentació tècnica, a les seves normes urbanístiques i a les
Ordenances segons el tipus i destinació del Sòl i les condicions d’edificabilitat
i usos.

3. No podran justificar-se la vulneració de les disposicions legals o de les
presents normes urbanístiques en el silenci o insuficiència del contingut de la lli-
cència. En cas de dubte, el promotor, l’empresari o el tècnic director de les obres
hauran d’adreçar-se a l’Ajuntament en sol·licitud d’informació, que haurà de
facilitar-se en el termini d’un mes.

4. A la llicència s’unirà, com a expressió gràfica del seu contingut, un
exemplar del projecte aprovat, degudament diligenciat, el qual prevaldrà sobre
qualsevol altra descripció de l’obra o instal·lació autoritzada. Les condicions
especials o específiques de la llicència es faran constar al document en el qual
s’incorpori o mitjançant el qual es formalitzi o notifiqui la llicència.

5. L’acte pel qual es concedeixi la llicència haurà de consignar expressa-
ment, a més de qualsevol altres especificacions requerides per les disposicions
vigents o les que l’òrgan atorgant consideri adequat incloure-hi, els següents
extrems:

a) La classificació i qualificació urbanística del sòl objecte de l’actuació.
b) Finalitat de l’actuació i ús al que es destinarà.
c) Altura, volums i ocupació de parcel·la permesos.
d) Pressupost de les obres.
e) Termini per a començar les obres projectades i altre per a acabar-les.

Aquest últim no serà superior a 24 mesos.
f) A sòl rústic, si s’escau, data de l’acord de la CIOTUPHA o indicació de

les normes en virtut de les quals no resultin preceptius els tràmits específics pre-
vistos al Títol V de la Llei del Sòl Rústic.

g) Permís d’instal·lació d’acord amb la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, en
el cas de llicències d’edificació per ús distint al d’habitatge.

6. La llicència, com a condició limitadora, especificarà el nombre màxim
d’habitatges autoritzats.

Article 10. TERMINIS I PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE
LES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES

1. El procediment de l’atorgament de les llicències s’ajustarà al que esta-
bleix la legislació de Règim Local, en aquestes Normes i en la resta de disposi-
cions d’aplicació. Els terminis de resolució seran els següents, a comptar des de
la data en la qual la sol·licitud hagués ingressat al Registre General de la
Corporació:

a) S’atorgaran o denegaran en el termini d’un mes (1) les llicències rela-
tives a obres menors.

b) Les restants llicències, no conceptuades com a obres menors, s’atorga-
ran o denegaran en el termini de tres (3) mesos.

2. Quan la llicència d’obres s’hagi sol·licitat i obtingut mitjançant la pre-
sentació d’un projecte bàsic, serà preceptiva, en el termini màxim de sis mesos
des de la seva concessió, la presentació a l’Ajuntament del projecte d’execució
ajustat a les determinacions d’aquell. L’Ajuntament disposarà d’un mes per a
comprovar l’adequació del projecte d’execució amb el projecte bàsic.
Transcorregut aquest termini sense que l’Ajuntament notifiqui a l’interessat
resolució en contra, es podran començar les obres. Aquesta data serà la que es
fixarà al començament del termini d’execució fixada a la llicència.

3. Si l’Ajuntament detectés, durant l’execució de les obres, alteracions de
les determinacions del projecte bàsic d’acord amb les quals es va atorgar la lli-
cència, s’ordenarà la paralització immediata de les obres i l’inici de l’expedient
de modificació de projecte.

4. Una vegada presentat davant l’Ajuntament, el projecte tècnic adquireix
el caràcter de document oficial, i de l’exactitud i veracitat de les dades tècniques
consignades respon l’autor a tots els efectes.

5. En tot procediment de concessió de llicència, és preceptiva l’emissió
d’informes tècnics i jurídics o de legalitat pels serveis municipals corresponents.
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6. Seran nul·les de ple dret les llicències concedides sense els preceptius
tràmits d’informació o sense acord de la CIOTUPHA quan així ho estableixi la
normativa vigent. Aquestes llicències no tindran cap efecte i respecte a les
actuacions que es poguessin realitzar a la seva empara, s’aplicaran les mesures
de protecció i defensa de la legalitat urbanística que es preveuen a la Llei de
Disciplina Urbanística per als actes sense llicència.

7. Juntament amb la notificació de la concessió de llicència, es lliurarà al
sol·licitant un exemplar del projecte segellat i diligenciat. En els casos en els
quals la llicència s’hagi obtingut mitjançant el procediment de denúncia de
demora davant la CIOTUPHA, aquesta procedirà al segellat i diligenciat de
l’expedient i el remetrà a l’Ajuntament, perquè el lliuri a l’interessat.

8. Les llicències s’entendran obtingudes per silenci positiu una vegada
transcorreguts els terminis i complertes les condicions establertes per la legisla-
ció del Règim Local i el Decret 6/1987, sobre denúncies de mora davant la CIO-
TUPHA. En cap cas es podran adquirir per silenci facultats en contra de les
prescripcions de les lleis, plans i altra normativa urbanística.

9. En cas d’usos determinats que no siguin habitatge, serà nul·la de ple
dret qualsevol llicència d’edificació i ús del sòl que s’atorgui sense haver-se
concedit, prèviament, el pertinent permís d’instal·lació, d’acord amb la Llei
16/2006, de 17 d’octubre.

Article 11. SUSPENSIÓ DEL CÒMPUT DELS TERMINIS

El còmput dels terminis al qual fa referència l’article anterior quedarà sus-
pès:

a) Durant els dies que trigui l’interessat a atendre el requeriment de
l’Administració per a completar dades de la sol·licitud, reintegrar-la deguda-
ment o aportar documents preceptius omesos.

b) Durant el període concedit a l’interessat per a corregir deficiències del
projecte.

c) Durant els dies que hagi entre la notificació de l’import del dipòsit per
a garantir el compliment de les obligacions imposades en aquestes Ordenances
i la seva efectiva constitució, en el cas que fos exigible.

d) En els supòsits que s’hagi de demanar informe preceptiu a altres admi-
nistracions o organismes, durant els terminis legalment previstos per a la seva
emissió.

e) En el cas d’usos determinats que no siguin habitatge, el procediment
administratiu aplicable per a l’obtenció del permís d’instal·lació està regulat al
Títol IV de la Llei 16/2006.

Article 12. DEFICIÈNCIES ESMENABLES I NO ESMENABLES

1. Si el projecte s’ajustés als plans, normes urbanístiques, ordenances, i
altres disposicions aplicables, i s’haguessin complimentat totes les obligacions
imposades per aquestes ordenances l’òrgan competent atorgarà la llicència.

2. Quan dels informes dels serveis tècnics municipals o dels organismes
que haguessin informat la petició de llicència resultin deficiències, es distingirà
entre esmenables i no esmenables.

3. S’entendran deficiències no esmenables totes aquelles per a la rectifi-
cació de les quals sigui necessària la redacció d’un nou projecte corresponent a
una solució conceptualment distinta i que afecti més d’un 30 % de la superfície
construïda.

4. Les peticions de llicència amb deficiències no esmenables seran dene-
gades.

5. S’entendran esmenables aquelles deficiències no compreses al paràgraf
tres. Aquestes es notificaran a l’interessat perquè les esmeni concedint-li el ter-
mini que administrativament sigui preceptiu, amb l’advertiment que transcorre-
gut el citat termini, sense que s’hagi fet l’esmena es considerarà caducada la
sol·licitud.

6. En el cas d’usos determinats que no siguin habitatge, el procediment
administratiu aplicable per a l’obtenció del permís d’instal·lació està regulat al
Títol IV de la Llei 16/2006.

Article 13. PRÒRROGA I CADUCITAT DE LES LLICÈNCIES

1. Transcorregut qualsevol termini d’inici o d’acabament de les obres, per
causes imputables al titular de la llicència, l’Ajuntament iniciarà l’expedient de
caducitat de la llicència atorgada.

2. La caducitat de la llicència serà declarada per l’organisme competent
per a concedir les llicències, prèvia audiència a l’interessat i determinarà l’arxi-
vament de les actuacions.

3. Una vegada declarada la caducitat de la llicència, les obres no es podran
començar ni prosseguir, si no se sol·licita i no s’obté una nova llicència, ajusta-
da a l’ordenació urbanística aplicable a la nova sol·licitud.

4. L’interessat, prèvia la sol·licitud adequada, tindrà dret a l’obtenció
d’una única pròrroga de qualsevol dels terminis indicats, per a un període no
superior a la meitat del termini inicial. Aquest termini podrà ser ampliat un
màxim de 6 (sis) mesos més si es demostra que l’obra va haver de paralitzar-se
totalment per aplicació de normes o ordenances municipals. A aquests efectes la
normativa aplicable serà la vigent en el moment de la concessió de la llicència
que es prorroga.

5. En el cas d’usos determinats que no siguin d’habitatge, el procediment
administratiu aplicable per a l’obtenció del permís d’instal·lació està regulat al
Títol IV de la Llei 16/2006.

6. El Capítol II del Títol I de la Llei 16/2006 regula l’actualització de les
llicències d’obertura i funcionament de les activitats permanents.

Article 14. CONDICIONS PRÈVIES A L’INICI DE LES OBRES:
PROJECTE D’EXECUCIÓ I ASSENYALAMENT D’ALINEACIONS

1. Presentació del Projecte d’Execució. Quan la llicència d’obres s’hagi
sol·licitat i obtingut mitjançant la presentació d’un Projecte Bàsic, serà precep-
tiva, en el termini màxim de sis mesos des de la seva concessió, la presentació
a l’Ajuntament del Projecte d’Execució ajustat a les determinacions d’aquell. En
el cas d’edificacions per a ús distint al d’habitatge, el Projecte d’Execució s’ha
d’adaptar a les condicions que estableixi la llicència d’edificació i ús del sòl, i
als requisits que estableixi el permís d’instal·lació.

2. Assenyalament d’alineacions i rasants. Les alineacions i rasants de l’es-
pai públic seran les existents, excepte als casos en què el Pla n’indiqui d’altres.
Quan el Pla assenyali un canvi d’alineació o en cas de dubte sobre el traçat de
l’existent, prèviament a la presentació del projecte d’edificació o a la sol·licitud
de llicència d’obres, els particulars podran sol·licitar l’assenyalament d’alinea-
cions i rasants.

En els casos anteriors, no podran iniciar-se la construcció, reconstrucció o
reforma de façanes, parets ni altre tipus de tancament, en cap tros que doni a la
via pública, sense que a més de l’adequada llicència, l’interessat hagi obtingut
de l’Ajuntament l’assenyalament sobre el terreny de les alineacions i rasants ofi-
cials pels serveis tècnics municipals, del que s’aixecarà la corresponent acta que
s’incorporarà a l’expedient.

3. L’incompliment del que disposa aquest article donarà lloc, en tot cas, i
sense perjudici d’altres correccions que siguin procedents, a la suspensió imme-
diata dels treballs, que no serà aixecada mentre no es doni compliment al pres-
crit.

Article 15. RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’EXERCICI DE
L’ACTIVITAT AUTORITZADA

1. Les llicències s’entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense
perjudici del de tercer, i no podran ser invocades pels particulars per a excloure
o disminuir la responsabilitat civil o penal que incorrin en l’exercici de les acti-
vitats corresponents.

2. El Títol VI de la Llei 16/2006 regula les infraccions i sancions en matè-
ria d’activitats.

Article 16. TRANSMISSIBILITAT DE LLICÈNCIES

1. Les llicències relatives a una obra d’edificació o construcció, a una ins-
tal·lació, o a un servei, seran transmissibles, però l’antic titular i el nou hauran
de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament; sense això quedaran ambdós sub-
jectes a totes les responsabilitats que es derivin per al titular de la llicència.

2. L’article 27 de la Llei 16/2006 regula la modificació i transmissió d’ac-
tivitats, tant del permís d’instal·lació com de la llicència d’obertura i funciona-
ment.

Article 17. CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA

32 BOIB Num. 128 01-09-2009



1. Les sol·licituds es formularan si s’escau, a l’imprès oficial correspo-
nent, adreçades a l’Ajuntament i subscrites per l’interessat, o per la persona que
legalment el representi, amb les següents indicacions:

a) Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, dades del docu-
ment nacional d’identitat de l’interessat quan es tracti de persones físiques, raó
social, domicili, dades de la inscripció corresponent del registre públic i, si
escau, nombre d’identificació fiscal quan el sol·licitant sigui una persona jurídi-
ca..

b) Nom, cognoms, domicili, circumstàncies personals, i dades del docu-
ment nacional d’identitat i qualitat en què actua el signant quan s’actuï per
representació, així com acreditació d’aquesta representació.

c) Situació i superfície de la finca i índole de l’activitat, obra o instal·lació
per a la qual se sol·licita la llicència;

d) Lloc i data.

2. Excepte dels casos expressament exceptuats, les sol·licituds de llicèn-
cia es presentaran al Registre General de l’Ajuntament.

3. A la petició de llicència s’expressarà si s’ha d’ocupar la via pública amb
bastides o tanques. 

4. S’acompanyarà còpia de la Consulta Urbanística que s’hagi expedit a
requeriment del sol·licitant.

5. Amb les sol·licituds de llicència s’acompanyaran els documents que,
segons la naturalesa de la llicència, es determinin en els articles següents. En els
projectes d’obra nova i en els de reforma o ampliació que impliquin alteració
dels límits de l’edificació o de la finca, la documentació tècnica gràfica haurà
d’adjuntar-se també en format digital (pdf, dwg, dxf, etc.).

6. El Títol IV de la Llei 16/2006 regula el procediment i documentació
necessària per tal d’obtenir el permís d’instal·lació de les activitats permanents.

Article 18. REQUISITS DEL PROJECTE TÈCNIC

1. El projecte tècnic en base al qual se sol·licita la llicència, haurà de dis-
posar del corresponent visat col·legial, exceptuant els projectes redactats per
l’Administració; haurà de tenir un grau suficient de definició de les obres que
permetin que un facultatiu diferent de l’autor pugui dirigir les obres o treballs
corresponents; anirà necessàriament complimentat amb una Memòria
Urbanística com a document específic i independent en el qual s’indicarà la
finalitat i l’ús de la construcció o actuació projectada, explicant-se la seva ade-
quació a l’ordenança vigent. La Memòria desenvoluparà els arguments necessa-
ris per a justificar el compliment del que preceptua l’article 10.3 TRLS 2008, i
s’acompanyarà dels corresponents plànols de situació sobre la cartografia oficial
del Pla General a escala suficient i adequada, segons es tracti de terrenys
urbans/urbanitzables o rústics, i de qualsevol altra informació gràfica que resul-
ti precisa amb vista a donar suport al seu contingut, amb expressa indicació de
la classificació del sòl objecte de l’actuació i de la normativa i ordenances apli-
cables.

2. El projecte al que fa referència l’apartat anterior està integrat pel pro-
jecte bàsic i pel projecte d’execució. A l’efecte de les presents Normes:

a) Projecte bàsic és aquell en el que es defineixen de forma precisa les
característiques generals de l’obra mitjançant l’adopció i la justificació de solu-
cions concretes.

b) Projecte d’execució és aquell que desenvolupa el projecte bàsic de la
determinació completa de detalls i especificacions de tots els materials, ele-
ments, sistemes constructius i equips.

3. El projecte bàsic haurà de tenir els següents documents:
a) Memòria descriptiva de les característiques generals de l’obra i justifi-

catives de les solucions adoptades.
b) Plànols generals a escala i acotats de plantes, altures i seccions.
c) Pressupost amb estimació global de cada capítol, ofici o tecnologia.

4. El projecte d’execució haurà de tenir els següents documents:
a) Memòria de fonaments, estructura i oficis.
b) Plànols de fonaments i estructura; plànols de detall; esquemes i dimen-

sionament d’instal·lacions.
c) Plec de condicions tècniques generals i particulars.
d) Estat d’amidaments i pressupost obtingut per aplicació de preus unita-

ris d’obra.

5. Els projectes d’execució de qualsevol obra o instal·lació contindran, si

s’escau, la previsió sobre el trasllat d’enderrocs a abocadors autoritzats; l’a-
muntegament de terra vegetal per al seu ús posterior als espais lliures i la rege-
neració ambiental dels espais exteriors a l’actuació que en resultin afectats.

6. L’article 18 de la Llei 16/2006 estableix les condicions tècniques gene-
rals per als projectes tècnics d’activitats permanents majors i menors.

Article 19. DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIES D’OBRES MAJORS

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres de nova planta, ampliació o
reforma d’edificis existents, s’acompanyaran els següents documents:

a) Còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se fet la senyalització d’a-
lineacions i rasants sobre el terreny, quan sigui preceptiu o el particular ho
hagués sol·licitat.

b) Projecte tècnic, per duplicat, excepte en els supòsits que l’Ajuntament
exigís major nombre d’exemplars.

c) Si les obres per les quals se sol·licita llicència comporten l’execució
d’enderrocaments, excavacions, terraplens, desmunts o rebaixaments de terres,
document acreditatiu segons el qual el peticionari es compromet a no començar
les obres sense que siguin presentats els documents complementaris que es rela-
cionen als articles corresponents d’aquestes Normes.

2. El projecte al qual fa referència l’apartat anterior, contindrà les dades
necessàries perquè amb el seu examen es pugui comprovar si les obres la lli-
cència de les quals se sol·licita s’ajusten a la reglamentació vigent sobre ús i edi-
ficació del sòl, sense que sigui necessària la inclusió dels detalls constructius o
d’instal·lació quan no siguin condicions de la llicència sol·licitada. Com a
mínim el projecte estarà integrat pels següents documents:

a) Memòria en la que es descrigui i s’indiquin les dades que no puguin
representar-se numèricament i gràficament en els plànols.

b) Plànol d’emplaçament sobre còpia del plànol d’ordenació del Pla
General, de la major escala dels que li afectin, en el que s’expressi clarament la
situació de la finca amb referència a les vies públiques o particulars que limitin
la totalitat de l’illa en què està situada. En aquest plànol s’acotaran les distàn-
cies de les obres a l’eix de la via pública i a la vorera més pròxima s’indicarà
l’orientació, les alineacions i rasants oficials, indicant els canals d’accés i les
xarxes de distribució existents, amb expressió de les potències i cabals necessa-
ris per a cadascun dels citats serveis.

c) Plànols de plantes i façanes de l’edifici a construir, les seccions neces-
sàries per a la seva completa comprensió. Aquests plànols es dibuixaran a esca-
la 1:50 o 1:100, segons la menor o major grandària de l’edifici; estaran acotats
i s’anotarà i detallarà minuciosament de manera gràfica, i també numèricament
si fos possible, tot quant sigui necessari o convenient per a facilitar el seu exa-
men i comprovació en relació amb el compliment de les ordenances que li siguin
aplicables; i especialment en referència a les façanes i totes les parts de les obres
visibles des de la via pública.

d) Fotografies actuals de la finca i els seus confrontants.
e) Descripció, si s’escau, de les galeries subterrànies, mines d’aigua o

pous existents a la finca, encara que es trobin abandonats, juntament amb un
croquis acotat on s’expressi la situació, configuració i mesures dels citats acci-
dents del subsòl.

f) Justificació específica que el projecte compleixi, si s’escau, les següents
prescripcions:

- Normes sobre prevenció d’incendis
- Reserva per a espais d’aparcaments
- Dotació d’aigua sanitària
- Instal·lació comuna de telecomunicacions
- Condicions d’habitabilitat.

3. Quan les obres projectades siguin d’ampliació o reforma, que afectin
l’estructura de l’edifici, a més dels documents assenyalats en aquest article
s’hauran d’aportar amb la sol·licitud de llicència els següents documents com-
plementaris:

a) Memòria i plànols en els quals es descrigui l’estructura existent. Estudi
de càrregues de l’estructura existent abans de l’ampliació o reforma projectada.

b) Estudi de càrregues resultants de la citada ampliació o reforma.
c) Memòria descriptiva dels apuntalaments que s’hagin de verificar en l’e-

xecució de les obres.
d) Certificació del tècnic director de les obres segons la qual la seva exe-

cució no implica minva de l’estabilitat de l’edifici ni de seguretat dels residents.

4. Si la llicència fa referència a la reforma, restauració o ampliació d’un
edifici o element catalogat, o es refereix a una obra de qualsevol tipus a realit-
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zar a una parcel·la confrontant amb un edifici o element catalogat o situada a la
seva zona d’entorn, es farà constar tal circumstància a la sol·licitud i, a més
d’observar les prescripcions assenyalades en aquest article, es compliran les
establertes a les normes particulars d’edificació.

5. La sol·licitud de llicència per a obres majors a efectuar a les zones d’en-
torn o confrontants amb un bé catalogat inclourà, a més de l’especificat a les
Normes de tipus general, una descripció gràfica suficient (fotomuntatge, pers-
pectiva, alçats comparatius, etc.) amb especificació dels materials a utilitzar
(colors i textures) demostrativa de les obres a realitzar i la seva harmonització
amb el bé catalogat.

6. Per a edificacions d’ús distint al d’habitatge i per a condicionament de
locals per a un ús determinat distint al d’habitatge, s’ha de tramitar prèviament
el permís d’instal·lació de l’activitat d’acord amb el procediment administratiu
i les condicions tècniques generals dels projectes tècnics que estableix la Llei
16/2006, de 17 d’octubre.

Article 20. DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’ENDERROC 

1. Amb la sol·licitud de llicència s’acompanyaran els següents documents:

a) Plànol d’emplaçament sobre plànol d’ordenació del Pla General.
b) Croquis de plantes, alçat i seccions, que permetin apreciar l’índole de

l’enderrocament o demolició a realitzar.
c) Projecte tècnic dels treballs, per duplicat, amb indicació del programa i

la seva coordinació, així com de les precaucions a prendre en relació a la pròpia
obra, via pública i construccions o possessions veïnes.

d) Fotografies actuals en les quals es pugui apreciar si l’obra que s’ha de
demolir té algun element d’interès especial per a l’Ajuntament, des del punt de
vista històric, artístic o tradicional. Aquestes fotografies haurien d’anar subscri-
tes pel propietari i facultatiu designat per a dirigir les obres.

e) Comunicació de l’acceptació del facultatiu designat com director de les
obres, visada pel corresponent Col·legi Oficial.

f) Designació del mestre d’obres encarregat d’executar l’enderrocament.
g) Pressupost.

2. Quan es tracti de demolicions d’edificis inclosos al Catàleg Municipal
del Patrimoni Històric, es compliran, a més, les prescripcions sobre protecció
del patrimoni arquitectònic contingudes a les presents Normes.

Article 21. DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ I SEGREGACIÓ

1. Amb la sol·licitud de llicència de parcel·lació s’acompanyaran, com a
mínim, els següents documents:

a) Memòria en la qual es faci referència a les condicions de parcel·lació
que estableix el Pla General, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurí-
dicament i tècnicament l’operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les
resultants amb expressió de la seva superfície i localització.

b) Cèdula (consulta) o cèdules urbanístiques de les finques si s’haguessin
expedit.

c) Certificat de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de
parcel·lació, expedit pel registre de la Propietat corresponent. Si la finca o fin-
ques no constessin matriculades s’indicarà aquesta circumstància, s’acompan-
yarà la seva descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, por-
cions i extensió.

d) Plànols de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2.000.
e) Plànols topogràfics d’informació a escala 1:1.000 o 1:500 en els quals

se situïn les porcions de la finca i es representin els elements naturals i cons-
tructius existents, així com les determinacions vinculants del planejament, i

f) Plànols de la parcel·lació resultant a escala 1:1.000 o 1:500.
e) Dues fotografies actuals de la finca o finques objectes de la sol·licitud

de llicència.

2. En cas de divisió o segregació de locals d’ús indeterminat no s’atorga-
rà llicència si no es mantenen les condicions que estableix l’article 23.2 de la
Llei 16/2006 a cadascun dels locals resultants.

Article 22. DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA D’OBRES D’URBANITZACIÓ

1. Amb la sol·licitud de llicència d’obres d’urbanització s’acompanyaran
els següents documents:

a) Plànols de situació a escala no inferior a 1:2.000 en els quals es deter-
mini la localització de la finca o finques a la qual o a les quals es refereix la lli-
cència.

b) Consulta urbanística, si s’hagués expedit.
c) Còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se fet la senyalització d’a-

lineacions i rasants sobre el terreny.
d) Informe del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament.

2. Els conceptes als quals s’haurà de referir el projecte tècnic seran els
següents, tot d’acord amb la regularització especifica corresponent:

I) Moviment de terres.
II) Obres de fàbrica.
III) Pavimentacions.
IV) Proveïment i distribució d’aigua potable, de reg i contra incendis.
V) Evacuació d’aigües pluvials i clavegueram.
VI) Xarxes d’energia elèctrica, enllumenat públic i comunicacions.
VII) Xarxa de distribució de gas.
VIII) Plantacions d’arbres i jardineria.
IX) Mobiliari urbà.

3. El projecte tècnic estarà integrat, com a mínim, pels següents docu-
ments:

a) Memòria descriptiva de les característiques de l’obra o servei, amb
detall dels càlculs justificatius de les dimensions i dels materials que es projec-
tin, la seva disposició i condicions.

b) Plànol de situació de les obres i instal·lacions en relació amb el conjunt
urbà i amb el Pla d’Ordenació en el qual estiguin incloses.

c) Plànol topogràfic d’escala igual o superior a 1:1.000 amb corbes de
nivell i amb equidistància d’un metre, en el qual s’indiqui l’edificació i arbrat
existents.

d) Plànol de perfils dels vials.
e) Plànols acotats i detallats de les obres i serveis projectats a escala no

inferior a 1:1.000.
f) Pressupostos separats de les obres i de les instal·lacions. Aquests pres-

supostos es compondran de mesuraments, quadre de preus i pressupostos gene-
rals de la contracta.

g) Plecs de condicions que regiran en l’execució de les obres i
instal·lacions amb indicació de l’ordre d’execució dels terminis de les diferents
etapes i del termini total, en compliment del corresponent Pla d’Ordenació.

4. Si l’acte d’atorgament de la llicència introduís modificació substancial
en el projecte, l’interessat haurà de presentar nou projecte, un dels exemplars del
qual se li retornarà, degudament conformat, amb la llicència.

5. Les modificacions no substancials del projecte s’introduiran mitjançant
esmena dels plànols originals subscrita pel promotor i el seu tècnic.

Article 23. DOCUMENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE
LLICÈNCIA PER A MOVIMENT DE TERRES

1. Amb la sol·licitud de llicència per a moviment de terres, s’acompanya-
ran els següents documents:

a) Plànol d’emplaçament a escala 1:2.000.
b) Plànol topogràfic de la parcel·la o parcel·les a les quals es refereix la

sol·licitud, a escala no menor a 1:500, en què s’indiquin les cotes d’altimetria,
l’edificació i arbrat existent, i la posició, en planta i altura, de les finques o cons-
truccions veïnes que puguin ser afectades pel desmunt o terraplè.

c) Plànol dels perfils que es considerin necessaris per a apreciar el volum
i característiques de l’obra a realitzar així com els detalls necessaris que indi-
quin les precaucions a prendre en relació a la pròpia obra, via pública i finques
o construccions veïnes que puguin ser afectades per desmunt o terraplè.

d) Memòria tècnica complementària referida a la documentació prevista
als apartats anteriors, explicativa de les característiques, programa i coordinació
dels treballs a fer, que precisarà les fases o moments en els quals és indispensa-
ble la presència a l’obra del tècnic director.

d) Dues fotografies actuals de la parcel·la objecte de la sol·licitud de lli-
cència.

e) Pressupost.

2. L’Ajuntament podrà exigir, a més, una anàlisi geotècnica del terreny o
solar, o la còpia del plànol oficial acreditatiu d’haver-se fet, si s’escau, la sen-
yalització d’alineacions i rasants sobre el terreny.

3. El peticionari assumirà l’obligació que les obres d’excavació, desmunt
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o altres moviments de terres a què es refereix la llicència s’executin, si s’escau,
per una empresa constructora i que al capdavant de les obres hi hagi un tècnic
titulat que assumeixi expressament la funció de controlar la correcta execució
dels treballs, d’acord amb els documents presentats i amb les ordres de la direc-
ció facultativa.

Article 24. CONTINGUT DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA
DE MODIFICACIÓ DE L’ÚS

1. Amb la sol·licitud de llicència per a la modificació objectiva de l’ús
d’un edifici o local, sempre que aquesta no requereixi la realització d’obres
d’ampliació o reforma, s’acompanyaran els següents documents:

a) Memòria justificativa, detallada del nou ús, amb indicació que estigui
autoritzat pel planejament vigent. Quan l’ús pretès comporti l’exercici d’activi-
tats destinades a usos que no siguin el residencial, s’haurà de consignar el grau
o categoria segons grandària i situació conforme a l’establert en aquestes
Normes.

b) Plànol de situació a escala 1:500, en el qual s’expressi clarament la
situació de la finca amb referència a les vies públiques i particulars que limitin
la totalitat de l’illa en la qual estigui situada. En aquest plànol s’indicarà l’o-
rientació, les alineacions i rasants oficials i el perímetre del pati central de l’illa,
en cas que n’hi hagi, i es ressaltarà si l’edifici existent s’ajusta o no a les aline-
acions i rasants.

c) Plànols de plantes i façanes amb les seccions necessàries per a la seva
completa comprensió.

d) Indicació dels canals d’accés dels serveis i de les connexions de caràc-
ter obligatori amb les xarxes de distribució existents i expressió de les potències
i canals establerts en el cas que aquests es modifiquin substancialment.

e) Certificació feta per facultatiu competent segons la qual l’edifici és apte
per al nou ús, conforme a la normativa aplicable i amb especial referència al
compliment de les condicions d’habitabilitat (si és necessari), d’estabilitat i
aïllament tèrmic i acústic.

2. Quan la sol·licitud de llicència per a modificar objectivament l’ús d’un
edifici o local, impliqui la realització d’obres d’ampliació o reforma, s’hauran
de complir, a més, les prescripcions establertes per a aquest tipus d’obres.

3. En qualsevol cas, la llicència municipal d’obertura i funcionament tra-
mitada d’acord amb la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, és requisit indispensable
per a l’exercici d’activitats.

Article 25. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE GRUES TORRE

1. Per a la sol·licitud de llicència de grues torre s’haurà de presentar la
següent documentació:

a) Plànol d’ubicació de la grua a l’obra, tot grafiant les àrees d’escombrat,
del braç i del contrapès, havent de figurar a més grafiades les línies elèctriques
existents al solar de l’obra i a les seves proximitats. Aquest plànol haurà d’estar
signat pel tècnic facultatiu autor del projecte o pel director de les obres i visat
pel Col·legi Oficial corresponent.

b) Pòlissa d’assegurança amb cobertura de danys no inferiors a 300.000
euros, xifra que estarà en funció dels danys màxims previsibles que, en cas de
qualsevol tipus d’accident, pugui produir la grua. S’haurà d’acreditar mitjançant
aportació de la memòria i si s’escau càlculs justificatius subscrits per un tècnic
competent. La citada pòlissa d’assegurança, de no aportar-se la justificació de la
seva cobertura, haurà de ser il·limitada i cobrir qualsevol classe de danys que en
cas d’accident pugui produir la grua.

c) Certificació subscrita pel tècnic Facultatiu Director de les Obres o per
qualsevol altre tècnic facultatiu competent, expressiva que la grua es muntarà
sota la seva direcció.

d) Compromís del sol·licitant de presentar la documentació final que cer-
tifiqui la seguretat i el bon estat de la grua instal·lada.

2. La llicència per a la instal·lació i ús de grues podrà sol·licitar-se i obte-
nir-se conjuntament amb la d’obres i estarà condicionada al fet que el sol·lici-
tant es comprometi a presentar la documentació següent i a no ocasionar greus
trastorns a l’ús de l’espai públic o la seguretat de l’entorn; en aquest supòsit
l’Ajuntament podrà denegar la llicència per a la grua:

a) Certificació subscrita per tècnic facultatiu competent i visada pel
col·legi Oficial corresponent, expressiva del següent:

- Que la totalitat dels elements estructurals, mecànics, cables, corrioles,
ganxos i els altres elements que integrin la grua, es troben en bones condicions
de treball.

- Que la totalitat dels materials que integrin la grua són aptes i estan en
bones condicions per al seu muntatge i funcionament fins a la data del seu des-
muntatge, en el termini que s’assenyala de temps de la grua a l’obra.

- Termini pel temps de la grua a l’obra.
- Descripció del tipus de grua, marca i dades de les seves característiques

tècniques, com són la potència, altura de la torre, longitud del braç o ploma, lon-
gitud del braç de contrapès, càrrega que suporta la grua, les diferents posicions
del braç de contrapès, càrrega que suporta la grua en les diferents posicions del
braç, etc.

b) Certificació de la casa instal·ladora de la grua acreditativa que aquesta
es troba en perfecte estat de muntatge i funcionament.

Article 26. DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT DE LA
SOL·LICITUD DEL PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ

1. El règim jurídic i procediment administratiu d’atorgament del permís
d’instal·lació s’ajustarà al que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, així com
la normativa de desenvolupament que es dicti.

2. Per a l’establiment d’activitats a les quals fa referència aquest article, la
documentació i el procediment de les sol·licituds ha d’ajustar-se a la normativa
vigent en matèria d’activitats, i s’acompanyarà dels següents documents:

a) Conformitat del propietari del local o de l’immoble si fos d’ús exclusiu
o de la comunitat de propietaris, si s’escau, amb les instal·lacions de l’activitat
per a la qual se sol·licita llicència.

b) Documentació detallada a l’article 64.2.b en el cas d’activitats perma-
nents majors, detallada a l’article 76.2 en el cas d’activitats permanents menors
i documentació detallada a l’article 63.1 pel cas d’activitats permanents innò-
cues.

c) Document subscrit pel promotor de l’expedient, en el qual figurarà rela-
ció detallada de titulars i usos dels diferents locals de l’immoble on es pretén
situar l’activitat objecte de l’expedient i dels edificis confrontants amb el citat
immoble.

d) En el cas d’edificis i/o locals existents, fotocòpia de la llicència d’obres
de construcció, ampliació o reforma de l’edifici o local en el qual es pretén
situar l’activitat o instal·lació, havent de justificar, en cas de no presentar els
citats documents, la impossibilitat de fer-ho i aportar dades suficients perquè
l’Administració Municipal pugui conèixer d’acord amb quina normativa es va
construir, es va ampliar o es va reformar l’edifici o local de què es tracti.

3. El Títol I de l’Annex II de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, regula les
normes per a la redacció de projectes tècnics d’activitats permanents majors i
menors.

4. Per a les instal·lacions exteriors que en el cas de caiguda puguin pro-
duir danys com pantalles solars, antenes de radiodifusió, etc., la petició de lli-
cència s’haurà d’acompanyar de projecte tècnic justificatiu amb indicació de les
disposicions adoptades per a garantir la seva estabilitat i salubritat.

Article 26 bis. DOCUMENTACIÓ I PROCEDIMENT DE LA SOL·LICI-
TUD DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA I FUNCIONAMENT

1. La llicència que faculta el titular per a l’exercici d’una activitat perma-
nent és la llicència municipal d’obertura i funcionament tramitada d’acord amb
el procediment que estableix la Llei 16/2006 de 17 d’octubre. Així mateix, per
a la  primera utilització dels edificis i la modificació del seu ús per tal de desti-
nar-los a una activitat determinada, es requereix la llicència municipal d’ober-
tura i funcionament.

2. El Capítol IV del Títol IV de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, regula
el procediment aplicable a les llicències d’obertura i funcionament de les acti-
vitats permanents majors i menors.

Article 27. OBRES AUXILIARS DE LA CONSTRUCCIÓ

1. Es consideraran incloses en la corresponent llicència d’obra major,
totes aquelles obres, instal·lacions o muntatges de maquinària que, permeses per
les presents ordenances, siguin necessàries per al desenvolupament de l’obra,
sempre que el seu abast i situació hagin estat descrits a la documentació del pro-
jecte de l’obra principal. En formen part:

- L’establiment de barreres o tanques de protecció.
- La construcció de casetes provisionals d’obra.
- L’execució de cates, pous o sondejos.
- Els apuntalaments i suports de parts de l’obra.
- Els treballs necessaris de moviment de terres.
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- La col·locació de bastides i instal·lacions de seguretat.
- La col·locació i l’ús d’ascensors, sínia i altres aparells elevadors de

materials.
- Els recalçats de fonaments d’edificis veïns que la direcció facultativa

cregui necessaris per a l’estabilitat dels citats edificis.
- La col·locació de pals per a connectar conduccions.

2. Es podrà sol·licitar llicència per a les obres assenyalades amb indepen-
dència de l’obra principal tot ajustant-se a la tramitació prevista per a la con-
cessió de llicència d’obres majors.

Article 28. PAGAMENT DE DRETS

L’expedició de llicències, de cèdules urbanístiques, còpies de plànols o
plànols, d’informes sobre el règim urbanístic i d’edificació i la senyalització
d’alineacions i rasants, i les autoritzacions per a ocupació de la via pública, esta-
ran subjectes al pagament dels drets i taxes fixades a les Ordenances Fiscals d’a-
quest Ajuntament.

Article 29. NOTIFICACIÓ

1. La resolució de la petició de llicència, es notificarà al sol·licitant i a les
persones que haguessin comparegut a l’expedient.

2.  Concedida la llicència d’obres i/o el permís d’instal·lació, es retornarà
al sol·licitant un exemplar de la memòria i de cada plànol presentat amb el segell
de l’Ajuntament, i una còpia fefaent de l’acord municipal d’atorgament de la lli-
cència i/o permís i, si s’escau, de les condicions imposades, que expedirà la
Secretària Municipal. Un altre exemplar quedarà annexat a l’expedient. De la
mateixa manera es procedirà si es denega la llicència sol·licitada.

Article 30. EXEMPLAR A LES OBRES I CARTELL

1. Els documents que acreditin la concessió de llicències, assenyalats a
l’apartat 2n de l’article anterior, estaran sempre al lloc on les obres o
instal·lacions es duguin a terme, i seran exhibits a l’Autoritat municipal, fun-
cionaris dels Serveis Tècnics, o als seus agents delegats, si així ho demanen.

2. Igualment, a les obres majors serà obligatori col·locar a l’obra, a un lloc
visible i llegible des de la via pública, un cartell de seixanta per vuitanta centí-
metres (60 x 80 cm) en el qual consti en lletra negra sobre fons blanc:

a) Ajuntament d’Eivissa.
b) Nom i cognoms o raó social del promotor titular de la llicència
c) Número de llicència i data de concessió.
d) Termini d’execució.
e) Ordenança que s’aplica.
f) Nombre de plantes, incloent-hi els subterranis.
g) Nom i cognoms dels Tècnics directors de les obres i instal·lacions, i

denominació de l’empresa constructora.

3. Per al cas d’usos distints al d’habitatge, l’article 70 de la Llei 16/2006
regula l’obertura del període d’informació pública i les dades mínimes del car-
tell a col·locar al lloc on es pretén realitzar l’activitat.

Article 31. DIRECCIÓ FACULTATIVA I EMPRESA RESPONSA-
BLE

1. Totes les obres majors i/o instal·lacions d’activitats hauran d’executar-
se sota la direcció dels tècnics que es trobin legalment facultats per a assumir-
la.

2. Si el director o tècnics d’una obra i/o instal·lacions d’activitat cesses-
sin en les seves funcions durant l’execució de l’obra, hauran de comunicar-ho a
l’Ajuntament mitjançant escrit visat pel col·legi corresponent, en el termini de
72 hores.

3. Les obres i/o instal·lacions d’activitats hauran de ser suspeses, fins que
no s’hagi comunicat a l’Ajuntament la designació del substitut o substituts mit-
jançant escrit visat pel col·legi professional en el qual consti la conformitat dels
nous tècnics.

4. De la mateixa manera, tant a les obres majors com a les menors, en ces-
sar l’empresa constructora i/o instal·ladora, s’haurà d’aportar immediatament el
justificant del nomenament de la nova empresa; sense aquest requisit les obres
i/o instal·lacions seran paralitzades.

Article 32. COMPROVACIÓ I VIGILÀNCIA

1. Tota llicència d’obres i/o permís d’instal·lació, així com la seva sol·lici-
tud i la seva execució suposarà implícita l’obligació de permetre, en qualsevol
moment, el reconeixement i inspecció de l’immoble per l’Autoritat Municipal,
els seus delegats i funcionaris amb missió inspectora d’obres, edificis i
instal·lacions.

2. Durant l’execució de qualsevol obra i instal·lació, les persones que
siguin solidàriament responsables podran ser requerides per l’Alcalde o
Negociat corresponent perquè facilitin a les oficines municipals les dades neces-
sàries per a la comprovació de tot el que es disposa a les presents Ordenances i
també perquè assisteixin a les visites d’inspecció de les obres.

3. L’incompliment de l’obligació d’assistència o subministrament de
dades podrà ser sancionat amb la suspensió de les obres i, en el seu cas, inte-
rromprà el termini d’expedició de la certificació de finalització de les obres.

4. El Títol VI de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, regula les infraccions i
sancions en matèria d’activitats.

Article 33. SUSPENSIÓ D’OBRES I/O INSTAL·LACIONS PER
FALTA DE SEGURETAT O PER MOLESTIES

1. Les obres d’excavació no podran causar problemes als predis veïns que
poguessin posar en dubte la seva seguretat ni causar danys per trepidació.

2. Si els tècnics municipals dictaminen que l’execució d’una obra i/o ins-
tal·lació d’activitat infringeix les normes de seguretat, salubritat, o constitueixen
greu i/o imminent perill per a les persones o coses, l’Alcalde o, en la seva absèn-
cia, el Tinent d’Alcalde competent si existís urgència, podrà disposar la corres-
ponent suspensió i ordenar l’adopció de les mesures necessàries de precaució.

Article 34. OBLIGACIONS DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES I/O PERMÍS D’INSTAL·LACIÓ QUAN S’ACABIN LES OBRES
I/O INSTAL·LACIONS

1. En el termini concedit per a l’execució de l’obra el titular està obligat
a:

a) Retirar els materials sobrants, les bastides, tanques i barreres.
b) Construir el pis definitiu de les voreres i reparar els possibles danys

efectuats sobre el domini públic.
c) Col·locar el nombre corresponent a la finca conforme al model aprovat.
d) Sol·licitar de l’Administració municipal la col·locació de la correspo-

nent placa de retolació del carrer, quan es tracti de finques situades als extrems
de qualsevol tram del carrer.

2. Una vegada finalitzades les obres, el titular està obligat a comunicar a
l’Ajuntament la seva finalització presentant, a més de la documentació certifi-
cativa exigible a aquest efecte, fotografies explícites de l’obra realitzada que, en
el cas d’obra nova, haurà d’incloure totes les façanes visibles de l’edifici.

3. En d’usos distints al d’habitatge, una vegada executades les
instal·lacions i les obres, s’haurà de presentar davant de l’Ajuntament la sol·lici-
tud de llicència d’obertura i funcionament d’acord amb el procediment que
estableix el Capítol IV del Títol IV de la Llei 16/2006.

Article 35. INSPECCIÓ FINAL

1. Comunicada la finalització de les obres i/o instal·lacions, el Servei
Tècnic competent realitzarà la inspecció i, si comprova que l’edificació i/o acti-
vitat s’ajusta estrictament al projecte aprovat, a les condicions de la llicència i/o
permís d’instal·lació i es troben enllestides i a punt de funcionament, i disposen
de la corresponent posada en servei, proposarà la concessió de la llicència d’o-
cupació, ús o d’obertura i funcionament. Si, contràriament, s’observés qualse-
vol defecte es proposarà la seva correcció en el termini prudencial que a aquest
efecte s’assenyali.

2. La llicència d’ús, d’ocupació, o d’obertura i funcionament de l’activi-
tat si escau, s’atorgarà en el termini d’un mes, des que hagués estat comunicada
la finalització de les obres o des de la comunicació d’haver estat resolts els
defectes citats, si escau.

3. Una vegada concedida la llicència d’ús i/o d’obertura i funcionament es
podran connectar les instal·lacions d’aigua, gas i electricitat.

4. La llicència d’obertura i funcionament es tramita d’acord amb el pro-
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cediment que estableix el Capítol IV del Títol IV de la Llei 16/2006.

Article 36. DEVOLUCIÓ DE DIPÒSITS I CANCEL·LACIÓ DE
GARANTIES O AVALS

1. Quan es doni la llicència d’ocupació i/o d’obertura i funcionament es
procedirà a la devolució del dipòsit o cancel·lació de les garanties, si es van
constituir, sempre que s’haguessin complert, total i satisfactòriament, les obli-
gacions que garanteixin segons l’establert a les presents Normes.

2. Si en el temps d’atorgar-se la llicència d’ocupació i/o d’obertura i fun-
cionament es trobés pendent d’execució alguna de les obres o reparacions l’im-
port de les quals garanteixin el dipòsit, la seva devolució no tindrà lloc fins a
transcorreguts sis mesos des que les citades obres o reparacions s’hagin execu-
tat.

Article 37. REPARACIÓ DE DANYS

L’obtenció d’una llicència municipal d’obres i/o permís d’instal·lació duu
implícita l’obligació de reparar els danys que es facin com a conseqüència d’o-
bres a la via pública, a les seves voreres, paviments, passejos, fanals,
instal·lacions d’enllumenat, gas, subministrament d’aigua, xarxes de clavegue-
ram i qualsevol altres béns públics i patrimonials que siguin deteriorats.

Article 38. ABANDONAMENT O PARALITZACIÓ DE LES
OBRES

1. Les obres i/o instal·lacions s’hauran d’acabar dins del termini establert
a la llicència i/o permís d’instal·lació, o, si s’escau, el de la pròrroga o pròrro-
gues concedides.

2. Si les obres i/o instal·lacions s’interrompessin injustificadament o que-
dessin paralitzades i inconcloses quan hagués acabat el termini d’execució con-
cedit i no es trobessin en degudes condicions de seguretat, salubritat o orna-
mentació pública, l’Alcalde podrà decretar que s’executi el necessari per a posar
remei a tal situació, a càrrec dels titulars de la llicència i/o permís d’instal·lació
o propietaris del sòl o edifici. Si aquests no l’executessin, ho podrà realitzar
l’Ajuntament directament, mitjançant execució forçosa, a càrrec del patrimoni
dels obligats.

3. Si les obres i/o instal·lacions quedessin abandonades o inacabades,
sense perjudici del previst al paràgraf anterior, la inspecció ho comunicarà al
servei municipal competent, d’acord amb els objectius establerts al Reglament
d’Edificació Forçosa i Registre Municipal de Solars.

SEGONA PART: CONDICIONS GENERALS D’ÚS I EDIFICACIÓ

SECCIÓ 3a. REGULACIÓ DELS USOS DEL SÒL I L’EDIFICACIÓ

Article 39. TIPIFICACIÓ DELS USOS

1. Atenent-se al grau de generalitat, els usos poden ser:
a) usos generals, són els grans tipus d’usos que es manegen en el plante-

jament, corresponent al nivell de definició més global: residencial, productiu i
dotacional;

b) usos globals, són els corresponents al graó intermig de desagregació i
que el Pla General utilitza per a definir l’estructura general i orgànica del terri-
tori;

c) usos detallats o pormenoritzats, són els usos relatius al nivell de defini-
ció més desagregat, aptes per a la seva inclusió a les ordenances d’edificació a
sòl urbà.

2. En relació a la seva rendibilitat econòmica, els usos poden ser:
a) usos lucratius, són aquells l’existència dels quals dóna lloc a rendi-

ments susceptibles de tràfic jurídic privat;
b) usos no lucratius, són els quals pel seu contingut o destinació no poden

donar lloc rendiments susceptibles de tràfic jurídic privat, com és el cas dels
usos dotacionals públics.

3. En relació a la seva acceptació per la ordenació que estableix el Pla
General, els usos poden ser: 

a) usos permesos són aquells que són admesos pel pla General en cadas-
cuna de les zones o àrees que divideixen el territori municipal.

b) usos condicionats són aquells que necessiten autorització prèvia per a
ser permesos d’acord amb les limitacions expressades al Pla General i a la nor-
mativa de rang superior.

c) usos prohibits són els no inclosos entre els permesos i condicionats pel
pla General en cada zona o àrea, la implantació dels quals no està permesa pel
planejament, ni tan sols acollint-se al tràmit de declaració d’interès social.

4. En relació a la seva importància en la caracterització d’una zona homo-
gènia, els usos poden ser:

a) usos característics o principals són els usos permesos dominants a una
determinada zona, parcel·la o edifici. Els usos característics hauran de constituir
com a mínim el 50% de la superfície construïda de la zona, parcel·la o edifici
(llevat de les situacions 3 i 4).

b) usos complementaris o secundaris són els usos permesos que es donin
amb una menor intensitat i/o extensió que l’ús característic a una determinada
zona o edifici.

Article 40. GRUPS D’USOS

1. A l’efecte del que disposen aquestes Normes i de les contingudes als
plans que desenvolupi el Pla General, els usos es divideixen en tres grups:

1) Usos públics, són els referents a usos i serveis realitzats en benefici de
la comunitat. Poden ser:

-realitzats o prestats per l’Administració directament o per gestió dels par-
ticulars sobre béns de domini públic;

-realitzats o prestats per l’Administració en béns de propietat privada, mit-
jançant arrendament o qualsevol altre títol d’ocupació.

2) Usos col·lectius són els destinats a la població en general i als quals s’hi
accedeix per la pertinència a una associació, agrupació, club o organització, o
per l’abonament d’una quota, preu o contraprestació similar.

3) Usos privats són els que, no estant inclosos a l’apartat anterior, es rea-
litzen per particulars en béns de propietat privada.

2. En compliment del que disposa l’article 29.1.d) del Reglament de
Planejament Urbanístic, el Pla General determina la titularitat pública o privada
del domini assignat a certs usos dotacionals públics o col·lectius.

Article 41. CLASSES D’ÚS

Als efectes del que disposen aquestes Normes i les contingudes als plans
que desenvolupi el Pla General, els usos es classifiquen segons s’indica al
següent quadre:

USOS USOS USOS
GENERALS GLOBALS PORMENORITZATS
Residencial: I- Residència unifamiliar 1.1 - Habitatge unifamiliar

II- Residència plurifamiliar 2.1 - Habitatge plurifamiliar
2.2 - Residència comunitària

Productiu: III- Rural (Primari) 3.1 - Agrari
3.2 - Extractiu
3.3 - Mediambiental

IV- Industrial (Secundari) 4.1 - Industrial
4.2 - Emmagatzematge
4.3 - Tallers

V- Serveis (Terciari) 5.1 - Comercial
5.2 - Administratiu privat
5.3 - Turístic
5.4 - Establiments públics

Dotacional: VI- Equipaments 6.1 - Socio/Cultural
6.2 - Docent
6.3 - Assistencial
6.4 - Administratiu públic
6.5 - Esportiu
6.6 - Seguretat
6.7 - Sanitari
6.8 - Cementiri
6.9 - Abastiment
6.10 - Recreatiu

VII- Comunicacions i 
Infraestructures 7.1 – Xarxa viària

7.2 – Instal·lacions i serveis
7.3 - Transports
7.4 - Telecomunicacions
7.5 - Aparcament de vehicles

VIII- Espais lliures 8.1 - Espais lliures públics
8.2 - Espais lliures privats

Article 42. USOS GENERALS

Els usos generals poden ser:
a) Ús residencial: és l’ús que correspon a l’allotjament temporal o perma-

nent de persones. En relació a la seva caracterització econòmica i social, els usos
residencials poden ser modulats pel planejament destinant-los a algun dels
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règims de protecció pública de l’habitatge.
Al sòl urbanitzable i al sòl urbà no consolidat per la urbanització i integrat

en una unitat d’actuació, haurà de reservar-se un mínim del 30% de l’edificabi-
litat d’ús residencial per a habitatges subjectes a un règim de protecció pública
que permeti establir, al menys, el seu preu màxim en venda, lloguer o d’altres
formes d’accés a l’habitatge, així com el dret de superfície o la concessió admi-
nistrativa.

b) Ús productiu: és el que correspon a l’obtenció, transformació, i emma-
gatzematge de matèries, i a la producció de béns i serveis. Comprèn tres usos
globals: rural, industrial i serveis o terciari, que englobin altres usos detallats tal
com es descriu a continuació.

c) Ús dotacional: és l’ús relacionat amb tot tipus de servei públic destinat
a satisfer les necessitats socials de la població.

Article 43. ÚS GLOBAL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR (I)

És l’ús residencial corresponent a l’allotjament d’unitats familiars com-
postes per una família: 

(1.1) Habitatge unifamiliar: correspon a l’allotjament d’una sola família.
Haurà d’estar situat a una parcel·la independent amb un accés exclusiu i únic.
L’edifici juntament amb la parcel·la constitueix una sola unitat cadastral i regis-
tral, excloent-se, per tant el règim de propietat horitzontal.

Article 44. ÚS GLOBAL RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR (II)

És l’ús residencial corresponent a l’allotjament col·lectiu o comunitari de
persones. Se subdivideix en dos usos detallats:

(2.1) Habitatge plurifamiliar o col·lectiu: és el que, agrupat amb altres
habitatges, comparteix elements comuns de l’edifici, especialment l’accés des
de l’exterior, en règim de propietat horitzontal a una mateixa parcel·la cadastral
i registral.

(2.2) Residència comunitària: correspon a l’allotjament de persones en
règim de relació comunal, com són residències, asils, col·legis, etc., excepte els
de caràcter assistencial o religiós.

Article 45. ÚS GLOBAL RURAL O PRIMARI (III)

Ús rural o primari és l’ús productiu relatiu a l’aprofitament econòmic del
territori corresponent al sector primari. Se subdivideix en tres usos detallats:

(3.1) Ús agrari: comprèn totes aquelles activitats relacionades amb la sem-
bra, cura, recol·lecció i emmagatzematge provisional de productes vegetals con-
reats, i l’explotació de masses arbòries i arbustives. Així mateix, comprèn totes
aquelles activitats relacionades amb la cria i aprofitament d’espècies animals.
No hi estan incloses les activitats o instal·lacions destinades a la matança i tros-
sejat d’animals, transformació dels seus productes, ni l’elaboració de productes
derivats, els quals amb caràcter general són considerats com a ús industrial.

(3.2) Ús extractiu: comprèn les activitats destinades a l’extracció i distri-
bució dels recursos minerals del territori.

(3.3) Ús mediambiental: comprèn les activitats destinades a la conserva-
ció i rehabilitació del medi ambient natural, recolzades en un projecte o pers-
pectiva científica.

Article 46. ÚS GLOBAL INDUSTRIAL O SECUNDARI (IV)

Ús industrial o secundari és l’ús productiu relatiu a les activitats econò-
miques corresponents al sector secundari. Se subdivideix en tres usos detallats:

(4.1) Industrial: és l’ús corresponent a la transformació de matèries pri-
meres i elaboració de productes.

(4.2) Magatzems: és l’ús corresponent al dipòsit, conservació, guarda i
distribució d’objectes i/o mercaderies, sense servei de venda directa al públic
però sí a venedors minoristes.

(4.3) Tallers: és l’ús corresponent a les activitats de reparació i conserva-
ció de maquinària, eines, la producció artesanal i les arts plàstiques, grans buga-
deries, tintoreries i similars, etc.

Article 47. ÚS GLOBAL DE SERVEIS O TERCIARI (V)

Ús de serveis o terciari és l’ús productiu relatiu a les activitats econòmi-
ques corresponents al sector terciari. Se subdivideix l’ús en quatre usos deta-
llats:

(5.1) Comercial: d’acord amb els articles 1 i 17 del PDS d’Equipaments
Comercials, comprèn tots els usos inclosos a la secció G de la Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-93) i correspon a les activitats de
compra o venda a la bestreta de matèries i objectes: petits comerços, autoserveis,
supermercats i mercats. Es consideren així mateix inclosos en aquest grup, la
venda al detall de carburants per a l’automoció (gasolineres), el manteniment i
reparació de vehicles de motor, etc.

(5.2) Administratiu privat o serveis: és el corresponent a les activitats de
gestió, direcció, planificació i projecte que es desenvolupa a oficines o despat-
xos, incloent-hi les entitats financeres, així com els serveis personals (consultes
de professionals, modistes, perruqueries, etc.), la prestació d’altres serveis com
bugaderia, reparacions d’electrodomèstics i similars, etc.

(5.3) Turístic: inclou activitats d’ús privat o col·lectiu destinades a l’allot-
jament ocasional i transitori de viatgers o turistes (hotels, pensions, apartaments
turístics, etc.). Es consideraran inclosos en aquest ús els càmpings i caravanes
formant agrupacions, les activitats turístiques d’allotjament de l’article 15 de la
Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears (en endavant,
també LGT) i els habitatges que són objecte de comercialització d’estades turís-
tiques que preveu la Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització d’estades
turístiques en habitatges.

(5.4) Establiments públics: activitats d’ús col·lectiu o privat integrats al
sector de la restauració i destinades a esbarjo, expansió, relació i diversió del
conjunt de la població. S’hi inclouen els usos relacionats al grup IV de l’Annex
del Reglament de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives (restau-
rants, cafès i cafeteries, bars, cafès concert, cafès teatre, ‘tablaos’ folklòrics o
similars). Queda prohibida en tot el terme municipal la instal·lació de noves dis-
coteques

Article 48. ÚS GLOBAL D’EQUIPAMENTS (VI)

És l’ús dotacional relacionat amb els serveis públics per al conjunt de la
població. El caràcter dels usos assenyalats als documents d’ordenació és indi-
catiu, atès que el Pla concep la qualificació d’equipament com un sistema dis-
continu de dotació global de la ciutat. Per això, ha de mantenir-se l’ús global
d’Equipaments (VII) en aquests sòls encara que la destinació concreta pugui
anar variant amb els anys. L’ús global d’Equipaments comprèn onze usos dife-
rents detallats:

(6.1) Socio/cultural: és el corresponent a les activitats relacionades amb la
custòdia i transmissió dels coneixements, arts, investigació, vida de relació asso-
ciativa, religiosa i cultural, tals com: clubs (exclosos els esportius), associacions
culturals o cíviques, edificis de culte religiós o destinats a la vida associativa
religiosa, museus, biblioteques, sales de conferències, d’exposicions, etc.

(6.2) Docent: és el corresponent a l’ensenyament en qualsevol dels seus
graus i modalitats, inclosos els centres d’investigació vinculats a la docència.

(6.3) Assistencial: és l’ús que té com a finalitat l’ajuda i orientació a per-
sones impedides, marginades, toxicòmanes o disminuïdes, o amb malalties crò-
niques. S’inclouen en aquest apartat les llars, clubs i residències d’ancians, els
dormitoris de rodamóns, centres de rehabilitació, etc.

(6.4) Administratiu públic: comprèn activitats d’ús públic de representa-
ció, burocràtiques o tècniques de l’Administració de l’Estat, Autonòmica o
Local.

(6.5) Esportiu: és el corresponent a la pràctica, ensenyament o exhibició
d’esports i exercicis de cultura física, de caràcter públic o privat, amb o sense
espectadors, a l’aire lliure o a cobert. S’hi inclouen els usos relacionats als apar-
tats 2 i 3 de l’annex del Reglament de Policia d’Espectacles Públics i Activitats
Recreatives.

(6.6) Seguretat: són activitats de servei públic realitzades per cossos o ins-
titucions de l’Administració destinades a la defensa nacional, de l’ordre públic
i dels individus i els béns.

(6.7) Sanitari: és l’ús públic o col·lectiu destinat al tractament i allotja-
ment de malalts i a la prevenció de malalties. Es realitza a hospitals, sanatoris,
clíniques, dispensaris, consultoris, centres de salut, etc. No s’hi inclouen els des-
patxos professionals de metges en exercici liberal.

(6.8) Cementiri: són activitats destinades al servei funerari.
(6.9) Proveïment: és l’ús públic o col·lectiu destinat a la comercialització

al major de béns i productes (mercats, etc.)
(6.10) Recreatiu: comprèn les activitats relacionades amb l’oci, la vida de

relació, el temps lliure i l’esbarjo en general, tals com teatre, cinemes, sales
d’exhibició pública de matèria àudio-visual, de concerts, circs, de varietats i fol-
klore, espectacles taurins, espectacles ambulants i similars; locals o espais de
pública assistència, com els casinos de joc, sales de bingo, tómboles, salons
recreatius, sales de màquines recreatives i d’atzar, i similars; les fires, els parcs
d’atraccions, parcs zoològics, manifestacions folklòriques, sales de festa amb
espectacles, parcs d’atraccions, festivals i concerts de cançons. S’hi inclouen els
usos relacionats a l’apartat 1 del grup I i als apartats 4, 5 i 6 del grup III de
l’Annex del Reglament de Política d’Espectacles Públics i Activitats
Recreatives.

Els usos concrets de sales de festa de joventut, discoteques, sales de ball i
similars, de nova instal·lació, no estan permesos en tot el municipi.

Article 49. ÚS GLOBAL DE COMUNICACIONS I INFRAES-
TRUCTURES (VII)
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Comprèn les activitats destinades a les comunicacions i al transport de
persones o mercaderies de qualsevol tipus, mitjançant qualsevol tipus de vehi-
cle mitjà o tecnologia de transport, tant públic com privat. 

(7.1) Xarxa viària: és l’ús relacionat amb la circulació i el transport terres-
tre. S’inclouen en aquest ús els espais públics annexos a la xarxa viària destinats
al dipòsit temporal de vehicles, així com les estacions de càrrega i descàrrega de
mercaderies i persones.

(7.2) Instal·lacions i serveis urbans: és l’ús corresponent a la creació, man-
teniment i explotació de xarxes, centres de producció i d’emmagatzematge per
al subministrament de fluids (aigua), energia (gas, electricitat en alta tensió, car-
burants a gran escala), evacuació de fluids (aigües fecals o pluvials), comunica-
ció (telèfon, senyals de so o imatges, tèlex, etc.), neteja pública, recollida i trac-
tament d’escombraries, plantes de reciclatge, depuració d’aigües, abocadors,
dipòsits de vehicles usats, desfets, centrals d’energia, etc.

(7.3) Transports: Comprèn les activitats d’ús públic o col·lectiu destinats
al tràfic i estada de mercaderies i viatgers (port, estació d’autobusos, etc.).

(7.4) Telecomunicacions: comprèn les activitats de transmissió i proces-
sament de dades i informacions (central telefònica, correus, ràdio, televisió,
etc.).

(7.5) Aparcament de vehicles: és l’ús corresponent a dipòsit o guarda de
vehicles automòbils.

Article 50. ÚS D’ESPAIS LLIURES (IX)

És el corresponent a activitats d’esbarjo a zones sense edificar, condicio-
nades segons les característiques de cadascuna i, en general, amb una part majo-
ritària de la seva superfície arbrada o amb vegetació. S’admetrà que a una part,
mai predominant, de la seva superfície es puguin desenvolupar activitats cultu-
rals o esportives a l’aire lliure. Les edificacions haurien de quedar limitades al
servei de l’activitat general (petits quioscs, vestuaris, etc.). Comprèn dos usos
detallats:

(8.1) Espais lliures públics: és ús públic que es realitza en espais afectats
en l’ús i domini públic assenyalats pel pla General per a garantir una adequada
estructura urbana i territorial, així com la satisfacció de les necessitats de la
població en aquesta matèria (parcs forestals, parcs urbans, de barri o sector, jar-
dins, espais de jocs infantils, etc.).

(8.2) Espais lliures privats: realitzats en àrees de domini privat qualifica-
des a aquest efecte pel pla General en compliment de les determinacions sobre
ocupació del sòl a cada zona d’ordenança.

Article 51. RÈGIM DE COMPATIBILITAT D’USOS EN SÒL
URBÀ

1.  Règim de compatibilitat d’usos és la concreció, per a cada parcel·la, de
la relació d’usos permesos així com el nivell de permissivitat de cadascun d’ells,
segons la zona de normativa diferenciada on s’ubiqui.

2.  Les classes o subclasses d’usos estan permeses o prohibides en cada
règim d’usos en funció de graus definits segons:

a) La grandària o dimensió superficial de l’activitat.
b) La situació respecte a altres usos i altres edificis.

3. Els  Plans Especials, la regulació dels elements catalogats i les orde-
nances específiques d’usos podran regular de forma més restrictiva l’assignació
d’usos a sòl urbà, quant al seu àmbit de localització, les categories permeses i la
seva distribució a l’interior de les edificacions.

4. Els Plans Especials podran admetre usos no contemplats pel pla
General sempre que siguin compatibles amb els assignats per aquest.

5. Qualsevol ús, per a poder situar-se a una zona, hi haurà d’estar permès,
complir amb les limitacions que li imposin les presents normes i normativa de
rang superior, per a la qual cosa haurà de disposar de les necessàries autoritza-
cions, i, si s’escau, mesures correctores suficients.

6. Sense perjudici de l’anterior, es podran admetre usos detallats no con-
templats específicament a cada zona d’ordenança sempre que es justifiqui,
resultin compatibles, complementaris i al servei de l’ús principal o característic
de la zona, i siguin imprescindibles per al seu correcte funcionament d’aquest, i
l’Ajuntament així ho consideri.

7. El permís d’instal·lació i la posterior llicència municipal d’obertura i
funcionament de l’activitat en concret, tramitada d’acord amb la Llei 16/2006,
de 17 d’octubre, faculta per a l’exercici de l’ús.

Article 52. GRAU SEGONS GRANDÀRIA

1. La grandària es defineix per la superfície dedicada a l’ús. En el cas d’u-
sos que es desenvolupin fonamentalment a espais coberts, la superfície a consi-
derar serà la construïda incloent-hi totes les superfícies auxiliars o annexes a
l’ús, tals com cambres d’instal·lacions, distribuïdors, passadissos, serveis, etc.
Es defineixen sis graus de grandària:

1. Fins a 150 m2 
2. Fins a 500 m2 
3. Fins a 1.000 m2 
4. Fins a 2.500 m2 
5. Fins a 6.000 m2 
6. Fins a 10.000 m2 

2. Als quadres de regulació d’usos de les zones d’ordenança de sòl urbà la
limitació de grandària, ‘tots’ significa que no s’estableix limitació de grandària
per a l’ús en qüestió.

Article 53. GRAU SEGONS SITUACIÓ 

Es defineixen cinc graus de situació:

1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents
a la situació 2 .

2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; o en planta
baixa amb accés directe des de la via pública i associada a la planta de semiso-
terrani, soterrani i o/planta primera, sempre que la superfície edificada que se
situï en planta baixa sigui almenys del 50 % de la superfície del local.

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altre d’usos aliens.
5. A espai lliure de parcel·la.

Article 54. ÚSOS EN PLANTES SOTERRANI O SEMISOTE-
RRANI

1. Independentment dels usos que es permetin en les condicions establer-
tes per a la situació 2, a les plantes soterrani s’autoritzaran els usos següents
quan aquests estiguin permesos a la zona:

Magatzems (4.2) 
Seguretat (6.6) 
Sanitari (6.7), a edificis d’ús exclusiu 
Docent (6.2), a edificis d’ús exclusiu 
Religiós (6.8), a edificis d’ús exclusiu 
Aparcament de vehicles (7.5) 

2. Els usos d’Establiments públics (5.4) i Recreatiu (6.11) només es per-
metran en planta soterrani o semisoterrani sempre que el seu aforament sigui
inferior a cinquanta (50) persones i el màxim recorregut d’evacuació fins a la
sortida a la via pública o espai exterior segur sigui inferior a 25 m. Les discote-
ques i similars queden prohibides en tot el terme municipal.

3. Els usos residencials (1.1, 2.1 i 2.1) queden prohibits en situació de
soterrani i semisoterrani, encara que aquestes situacions estiguin associades a la
planta baixa, exceptuant els locals de servei d’aquests usos (lavabos, trasters,
instal·lacions, escales, etc.).

4. A les zones de domini públic (equipament, espais lliures i viari) podrà
existir la titularitat privada del subsòl per a ús d’aparcament, prèvia desafecció
d’aquesta part del domini.

Article 55. AUTORITZACIÓ DE L’ÚS TURÍSTIC. HOTELS DE
CIUTAT

1. L’edificació de nova planta, reforma o l’ampliació d’establiments d’a-
llotjament turístic requerirà obtenir l’oportuna autorització turística de
l’Administració competent en matèria de Turisme i el permís d’instal·lació, amb
caràcter previ a la concessió de la corresponent llicència municipal d’obres.

2. Dintre de zones turístiques del POOT l’ús turístic no podrà compatibi-
litzar-se amb l’ús residencial dintre de la mateixa parcel·la.

3. La subzona turística 1.1 (Nucli antic i Passeig Marítim) així com les
zones d’ordenança EX (Eixample) i EO (Edificació oberta) es consideren aptes
per a la ubicació d’’hotels de ciutat.’
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SECCIÓ 4a. NORMES D’HIGIENE I HABITABILITAT, I ADAPTACIÓ
AMBIENTAL

Article 56. CONDICIONS MÍNIMES D’HABITABILITAT I
ACCESSIBILITAT

1. Les condicions mínimes d’habitabilitat i higiene seran les establertes
pel decret 145/1997, de 21 de novembre, del Govern Balear -o qualsevol altra
disposició que el substitueixi-, pel qual s’estableixen les Condicions d’higiene i
habitabilitat d’habitatges i expedició de cèdules d’habitabilitat, així com les
altres disposicions legals que siguin d’aplicació. Sense perjudici de l’anterior i
mentre no s’oposin a elles, seran d’obligada observació les contingudes a l’arti-
culat de les presents Normes, amb les excepcions establertes si s’escau als
àmbits o elements catalogats o regulats per planejament especial de protecció.

2. Tot habitatge de més d’un dormitori estarà dotat d’un espai cobert i
obert a l’exterior destinat a estenedor, amb una superfície útil mínima de 3,00
m2 (tres metres quadrats), l’interior del qual no serà visible des de l’exterior, raó
per la qual haurà de disposar de les corresponents proteccions visuals que no
impedeixin la ventilació contínua de l’estenedor.

3. Serà d’aplicació la Llei 3/1993, per a la Millora de l’accessibilitat i
supressió de barreres arquitectòniques, i el seu Reglament aprovat per Decret
20/2003 de 28 de febrer, per a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de
les barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda, a la qual així
mateix s’adaptaran totes les actuacions públiques o privades que suposin nova
construcció, ampliació o reforma.

4. En el tipus d’ordenació segons alineació a vial, la distància mínima dels
buits de façanes (llums obliqües, art. 582 del Codi Civil) al plànol de mitgera
serà de seixanta centímetres (60 cm).

5. Per al cas d’activitats, s’ha de considerar la Llei 31/1995 de Prevenció
de Riscos Laborals i normativa de desenvolupament, especialment, el Reial
Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut als llocs de feina.

6. L’article 23.2 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, estableix condicions
mínimes dels aparcaments i locals d’ús indeterminat ubicats en edificis d’habi-
tatges.

Article 57. EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS

1. Queda prohibit que es doni lliure sortida als fums per les façanes, patis
comuns, balconades i finestres, encara que l’esmentada sortida tingui un caràc-
ter provisional.

2. Tot tub o conducte de xemeneia estarà proveït d’aïllament i de la resta
d’elements necessaris que impedeixin que la radiació de calor es transmeti a
propietats veïnes i que el pas i sortida de fums causi molèsties i perjudicis a ter-
cers.

3. Cap xemeneia pot ser introduïda en una paret mitgera, si no ho consen-
teix el veïnat confrontant. Tampoc podran ser volades cap a la propietat del veí
sense el seu consentiment, però podran aixecar-se per l’interior del pati comú
quan no causin incomoditats als propietaris confrontants.

4. Els conductes s’aixecaran com a mínim un metre per sobre de la cober-
ta més alta, situada a una distància horitzontal no superior a 8 m (vuit) metres.

5. És preceptiva la utilització de purificadores a les sortides de fums de
xemeneies industrials, instal·lacions col·lectives de calefacció i sortides de fums
i baf de cuines de col·lectivitat, hotels, restaurants o cafeteries.

6. L’Ajuntament podrà imposar les mesures correctores que cregui opor-
tunes quan una sortida de fums pugui, segons el seu judici, causar molèsties o
perjudicis.

7. Les concentracions màximes admissibles de contaminants s’ajustaran
al que estableix la vigent legislació de protecció del medi ambient i els vigents
reglaments, decrets, normes i altres disposicions que la desenvolupin, ampliïn o
modifiquin.

8. Tot local comercial disposarà d’un conducte vertical d’extracció de
fums que sigui estanc i amb un grau de resistència al foc M0, directament a l’ex-

terior per sobre de la coberta de l’edifici, amb una secció útil no inferior a 30 x
30 cm (trenta per trenta centímetres) per cada 100 m2 (cent metres quadrats) o
fracció de superfície útil del local.

Article 58. AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LES EDIFICACIONS

1. Els elements constructius i de separació i compartimentació dels habi-
tatges, i als locals, edificis i recintes on s’instal·lin activitats o s’allotgin ins-
tal·lacions, comerços, indústries, serveis, equipaments i dotacions, etc. hauran
d’estar suficientment insonoritzats, per a garantir que no es transmetin cap a
l’exterior o cap a l’interior dels esmentats locals o recintes, sorolls que sobre-
passin els límits fixats en aquest article. En tot cas s’hauran de complir els
nivells d’aïllament acústic de la normativa específica CTE DB-HR o qualsevol
altra disposició que la substitueixi. El cost d’insonorització de les construccions
que obtinguin nova llicència o que es trobin en sòls urbans en procés de conso-
lidació, com a conseqüència de l’afecció per les empremtes de soroll definides
al Pla Director de l’Aeroport d’Eivissa, no correrà en cap cas a càrrec del titu-
lar de l’aeroport.

2. Mentre no hi hagi ordenança municipal específica més restrictiva, seran
d’aplicació les recomanacions de nivells d’immissió de soroll aeri, vibració i
reverberació recollits en el CTE DB-HR -o qualsevol altra disposició que la
substitueixi-, i en la normativa vinculant de rang supramunicipal.

3. En tot cas es consideraran les prescripcions que estableix la Llei
37/2003, de 17 de novembre, del soroll i normativa de desenvolupament, així
com la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes
Balears.

Article 59. SUBMINISTRAMENT D’AIGUA I TRACTAMENT
DE LES AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS

1. Tot edifici haurà de tenir assegurat el subministrament d’aigua potable.
A aquest efecte, serà recomanable disposar d’un dipòsit o aljub per a emmagat-
zemar aigua potable que n’asseguri el subministrament davant l’eventualitat de
possibles talls a la xarxa general. En cas que n’hi hagi, aquest dipòsit serà inde-
pendent del de les aigües pluvials i la capacitat mínima del dipòsit serà d’1 (un)
m3 cada 100 (cent) m2 construïts o fracció.

2. Les aigües residuals no podran ser abocades directament a l’exterior, ni
a pous negres o a sèquies filtrants.

3. A sòl urbà i urbanitzable serà obligatòria la connexió amb les respecti-
ves xarxes generals de serveis, llevat dels supòsits exceptuats al planejament de
detall i sempre que la legislació aplicable ho permeti.

4. A sòl rústic serà obligatori l’ús de fosses sèptiques i la utilització de l’e-
fluent per al reg de la finca, sempre que les condicions edafològiques, sanitàries
i tècniques ho permetin. La neutralització de les aigües depurades s’ajustarà als
plans de la Conselleria d’Agricultura. Les fosses sèptiques seran completament
estanques i tindran tres compartiments consecutius; els dos primers, per a la
depuració de l’aigua; i, el tercer, com a dipòsit d’emmagatzematge d’aigua
depurada. En tot cas, la reutilització d’aigües residuals està subjecta a autoritza-
ció prèvia de l’òrgan competent en matèria de recursos hídrics (Direcció
General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern
Balear) d’acord amb les prescripcions que estableixi el vigent el Pla Hidrològic
de les Illes Balears.

5. Quan es realitzi qualsevol de les activitats regulades per aquestes nor-
mes o s’executin edificacions instal·lacions permeses, s’hauran de prendre les
mesures oportunes perquè el vessament de les aigües pluvials no arrossegui
terres que suposin erosió o deterioració del territori.

Article 60. RECICLATGE D’ENDERROCS I OCUPACIÓ PROVI-
SIONAL DE SÒLS

1. Tots els projectes d’obra hauran de contenir previsions suficients sobre
el trasllat d’enderrocs a abocadors autoritzats, l’amuntegament de terra vegetal
per al seu ús posterior als espais lliures, i la regeneració ambiental dels espais
exteriors a l’actuació que en resultin afectats.

2. No es permetrà l’ocupació provisional de sòls subjectes a règims de
protecció especial.

3. El Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, regula la producció i gestió
dels residus de construcció i demolició.
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Article 61. CONDICIONS D’ADAPTACIÓ MEDIAMBIENTAL

1. Els projectes d’edificació adaptaran la seva configuració arquitectònica
a les condicions climàtiques, considerant les condicions d’assolellament i ven-
tilació.

2. Els edificis es projectaran cercant la minimització de la seva demanda
energètica, mitjançant l’adopció de sistemes passius de condicionament tèrmic,
climatització i de sistemes i instal·lacions elèctriques que disposin de la major
eficiència energètica.

3. Els projectes d’edificació incorporaran, en la mesura del possible, en
funció del seu nivell d’assolellament, solucions arquitectòniques adequades per
a la instal·lació de col·lectors solars per a producció d’aigua calenta sanitària i
implantació de sistemes autònoms de producció d’electricitat. A aquest efecte es
reservarà en la coberta o en l’espai lliure de parcel·la una superfície suficient per
a acollir aquestes instal·lacions.

4. Els edificis i instal·lacions incorporaran obligatòriament sistemes d’es-
talvi d’aigua en cisternes de vàters i de limitadors de cabal en aixetes.

5. Els projectes d’edificació incorporaran necessàriament la reserva d’es-
pai suficient per a ubicació de recipients separadors de residus, la superfície útil
mínima del qual serà d’1,00 (un) m2.

6. Els projectes d’edificació inclouran, en la mesura del possible, circuits
independents per al reciclatge d’aigües grises, mitjançant implantació de xarxes
separadores que permetin la seva reutilització.

7. Serà recomanable que tot edifici disposi d’un sistema de recollida d’ai-
gües de pluja per al seu ús i aprofitament, amb les seves corresponents
instal·lacions de bombament, filtrat i depuració. En cas de disposar-se, tindrà un
dipòsit o aljub de capacitat útil major dels següents paràmetres:

a) l’equivalent al consum de l’edifici durant un dia, a raó de 200 (dos-cen-
tenars) litres per persona i dia;

b) 17 (disset) m3 per cada 100 (cent) m2 de coberta no transitable; i
c) un mínim absolut de 9 (nou) m3.

8. Aquest dipòsit i les seves instal·lacions seran independents dels corres-
ponents d’aigua potable. El projectista, instal·lador i/o el director de l’obra de la
instal·lació certificaran les necessàries condicions sanitàries de la mateixa per a
l’ús al que es destini l’aigua (s’adjunta esquema indicatiu d’una possible ins-
tal·lació d’aprofitament d’aigües pluvials).

(Vegeu la relació de figures al final del text en castellà)

9. En tot cas es compliran les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, de
recollida i evacuació de residus, de subministrament d’aigua, d’evacuació d’ai-
gües que estableix el Reial Decret 314/2006 pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació.

10. Les exigències bàsiques de recollida i evacuació de residus per activi-
tats estan regulades a l’ordenança municipal de protecció del medi ambient, d’a-
cord amb els criteris que estableix el CTE.

11. En tot cas es considerarà la normativa específica dictada per les
Conselleries de Medi Ambient; Comerç, Indústria i Energia; i Sanitat del
Govern Balear.

SECCIÓ 5a. RÈGIM DELS EDIFICIS EXISTENTS I DEURES DE
CONSERVACIÓ

Article 62. EDIFICIS FORA D’ORDENACIÓ

1. Es consideren exclusivament fora d’ordenació:

a) Les edificacions o instal·lacions que estiguin afectades pel sistema viari
i/o els espais lliures, excepte els xamfrans i les petites afeccions que no arribin
al 5 % de la superfície del solar.

b) Les edificacions o instal·lacions que ocupin, total o parcialment sòl des-
tinat a equipaments i espais lliures públics, si l’ús resulta disconforme amb el
que preveu el Pla General en les esmentades zones.

c) Les edificacions o instal·lacions situades en sòl subjecte a operacions
de reforma interior, que requereixin la seva total demolició.

d) Les edificacions ocupades per usos d’indústria (4.1) o tallers (4.3) pro-

hibits a cada zona.
e) Els edificis l’altura màxima dels quals i altura total (mesures en metres

i en nombre de plantes), i superfície edificada excedeixi de la permesa per les
ordenances en més d’un 100% (cent per cent).

f) Les edificacions o instal·lacions que es construeixen o s’hagin construït
en contra de les determinacions contingudes al Pla General, així com les cons-
truïdes en contradicció amb la legislació urbanística vigent, mentre no siguin
legalitzades o no hagi passat el termini de prescripció de la infracció.

2. Als edificis o instal·lacions classificats fora d’ordenació, en virtut dels
paràgrafs a) al e) de l’apartat 1 d’aquest article, no es podran realitzar obres de
consolidació, d’augment de volum, de modernització o d’increment del valor
d’expropiació, però sí les petites reparacions que exigeixi la higiene de les per-
sones que les han d’ocupar, justificades en les exigències d’habitabilitat contin-
gudes en aquestes Normes. 

3. Als edificis o instal·lacions classificats fora d’ordenació en virtut del
paràgraf f) de l’apartat 1 d’aquest article, no es podrà realitzar cap tipus d’obra
mentre es mantinguin en situació de fora d’ordenació.

4. En tot cas, als edificis classificats fora d’ordenació es permetran les
obres encaminades a adequar-los a l’ordenança que els correspongui o, almenys,
a aproximar-se de manera que canviï el tipus de situació en què es classifiquin,
passant a la situació 1a, 2a o 3a, segons es defineixen al següent article sobre
obres a realitzar als edificis existents.

5. Els edificis o instal·lacions que es construeixin a partir de l’entrada en
vigor de la Revisió del Pla General, i que quedin classificats fora d’ordenació,
d’acord amb el que preveu aquest article, no podran obtenir la nova contracta-
ció dels serveis de subministrament d’energia elèctrica, gas, aigua, escombra-
ries, clavegueram ni de telèfon o cable. Per aquesta raó les empreses subminis-
tradores rebutjaran aquesta contractació.

Article 63. OBRES A REALITZAR ALS EDIFICIS EXISTENTS
NO PROTEGITS CONSTRUÏTS A L’EMPARA DE LA NORMATIVA ANTE-
RIOR

1. Abast del present article: el present article només és d’aplicació als edi-
ficis existents construïts d’acord amb l’anterior normativa, que no es trobin fora
d’ordenació, ni emparats per normes de protecció específiques regulades als
articles següents.

2. Als edificis existents construïts a l’empara de l’anterior normativa i
sempre que no es trobin en cap dels supòsits previstos a l’article anterior, podran
realitzar-se les obres regulades a continuació per a cadascuna de les següents
situacions:

Situació 1a: Edificis la superfície dels quals excedeixi de la permesa per
les ordenances de cada zona en menys del 100 %, encara que incompleixin algu-
na o algunes de les restants limitacions de l’ordenança general a cadascuna de
les zones.

En aquests edificis es permetran els següents tipus d’obres:

a) Obres parcials i circumstancials de consolidació, modernització o
millora de les seves condicions estètiques, higièniques o de funcionalitat.

b) Reformes i canvis d’ús, fins i tot totals, sempre que el nou ús previst
estigui inclòs en la relació dels permesos a la zona.

c) En casos degudament justificats, obres d’ampliació fins a un 10 % (deu
per cent) de la superfície edificada actual, exceptuant soterranis, compensant
l’esmentada ampliació amb la demolició d’una superfície doble de l’ampliada,
amb la condició que aquesta ampliació no podrà augmentar l’altura actual de
l’edifici, l’ocupació ni les reculades permeses a la normativa vigent.

d) Obres d’adequació de l’edifici en alguna de les situacions dels apartats
següents.

Situació 2a: Edificis la superfície edificada dels quals no excedeixi de la
permesa per les ordenances de cada zona, encara que incompleixin alguna o
algunes de les restants limitacions de l’ordenança general a cadascuna de les
zones.

Es permetran les obres referides a l’apartat corresponent a la regulació de
la situació 1a, així com les d’ampliació fins al màxim de la superfície edificable
permesa per l’ordenança general a cada zona. L’ampliació s’haurà d’ajustar a la
resta de paràmetres de la zona. Es permetran així mateix les obres necessàries
per a adequar l’edifici a la situació següent.
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Situació 3a: Edificis que no incompleixin cap limitació imposada per les
Normes per a cada zona per a edificis de nova planta. Les reformes i obres d’am-
pliació s’ajustaran als límits imposats per l’esmentada ordenança.

3. Totes les obres d’ampliació i reforma s’hauran de realitzar adequant-se
a la tipologia de la resta de l’edifici i a la seva correcta integració en l’entorn,
sense perjudici de les condicions especials de protecció aplicables als edificis
inventariats. En cap cas les obres d’ampliació podran augmentar l’altura, l’ocu-
pació, o les reculades permeses a la normativa vigent.

4. Les disposicions sobre usos contingudes a les presents Normes, no
impediran als edificis construïts amb llicència ajustada a l’anterior planejament
que vinculés l’edificació a un ús determinat, la instal·lació d’aquest ús, sense
perjudici del compliment de les condicions ambientals fixades en aquestes
Normes.

Article 64. EDIFICIS D’HABITATGES EXISTENTS EN EL MEDI
RURAL

1. Als edificis d’habitatge existents a sòl rústic, en ús o abandonats, s’hi
podran realitzar petites obres de reestructuració, consolidació, rehabilitació i
reforma per a fer-los habitables segons les necessitats de la vida moderna d’a-
cord amb el Decret 145/1997, de 21 de novembre, sobre condicions d’habitabi-
litat o, si s’escau, per a adaptar-los a l’ús turístic de la forma contemplada en
aquestes Normes. Conseqüentment, no podrà aplicar-se l’establert en aquest
article a les edificacions que no hagin estat anteriorment estatge habitual de per-
sones (construccions agràries, cases d’eines, estables, etc.)

2. A l’efecte de les presents normes, es considerarà que una construcció
actualment abandonada té la condició d’habitatge quan en la data de referència
del Pla General tingués fefaentment totes i cadascuna de les següents caracte-
rístiques objectives:

a) característiques arquitectòniques, tipològiques i constructives inequí-
voques pròpies de l’edificació d’habitatge, tal com es coneix a l’illa d’Eivissa;

b) superfície construïda destinada a ús d’habitatge superior a 60 m2 (sei-
xanta metres quadrats);

c) cuina o llar amb xemeneia; 
d) recollida d’aigües i/o cisterna;
e) quan l’antiguitat de l’abandonament sigui posterior a l’any 1940, testi-

moniatge fefaent demostratiu d’haver estat destinades, quan van estar en ús,
sempre a l’habitatge humà i mai a altres usos distints d’aquest; i

3. Als habitatges definits als apartats anteriors, sempre que compleixin
amb el requisit d’haver estat construïts a l’empara de la legalitat en el seu
moment o, en defecte d’això, sempre que haguessin estat construïts o modificats
amb anterioritat al 31 de desembre de 1987 i no tinguin cap expedient de disci-
plina urbanística en tramitació, s’hi permetran ampliacions que hauran de justi-
ficar-se exclusivament en la necessitat de dotar-les o millorar les condicions
d’habitabilitat, i no suposaran, en cap cas, augment de més d’un 25% (vint-i-
cinc per cent) de la superfície construïda actual de l’edificació original, ni el
resultat final de l’edifici ampliat superar els 150 m2 (cent cinquanta metres qua-
drats) construïts.

4. En tots els casos, les ampliacions hauran de respectar les condicions
límit d’edificació per a cada àrea de sòl rústic de les presents normes, així com
harmonitzar arquitectònica i paisatgísticament amb l’edifici original.

Article 65. CONSTRUCCIONS RÚSTIQUES TRADICIONALS
EXISTENTS EN EL MEDI RURAL

1. S’hauran de conservar les construccions rústiques tradicionals no des-
tinades a habitatge humà com són barraques, canaletes, sínies, pous, molins,
aljubs, casetes d’eines, parets de pedra, etc.

2. Es podran realitzar totes les restauracions i modificacions tendents a
conservar la funcionalitat de les construccions rústiques tradicionals, sempre
que no s’alterin substancialment les seves característiques tipològiques, cons-
tructives i estètiques. Només es permetrà la demolició d’una construcció tradi-
cional quan es demostri clarament que dificulta greu o irremeiablement l’explo-
tació agrària de la finca.

3. En aquestes construccions es permetran ampliacions que hauran de jus-
tificar-se exclusivament en la necessitat citada a l’apartat anterior i no suposa-
ran, en cap cas un increment de més d’un 25% (vint-i-cinc) de la superfície
construïda de l’edifici original actual.

4. En qualsevol cas, l’ampliació haurà de respectar les condicions limita-
ves de l’edificació de les presents normes, així com harmonitzar arquitectònica
i paisatgísticament amb l’edifici original.

Article 66. CONTINGUT GENÈRIC DELS DEURES
D’EDIFICACIÓ I CONSERVACIÓ. ORDRES D’EXECUCIÓ

1.  Els propietaris de terrenys urbans, de conformitat amb la llei, hauran
d’emprendre l’edificació en els terminis fixats al pla, programa d’actuació urba-
nística o a la llei.

2. Els propietaris de terrenys, edificacions i cartells hauran de mantenir-
los en bones condicions de seguretat, salubritat i ornamentació pública.
Quedaran subjectes igualment al compliment de les normes sobre protecció del
medi ambient i dels patrimonis arquitectònic i arqueològic. L’ajuntament d’ofi-
ci, o a instància de qualsevol ciutadà, ordenarà l’execució de les obres necessà-
ries per a arribar a conservar aquestes condicions.

3. El deure de rehabilitació, com a deure específic del general de conser-
vació, afecta a: 

a) Els edificis que no reuneixin els requisits d’habitabilitat i ús segons
s’estableixi per la normativa vigent.

b) Els edificis i construccions, protegits o no, quan es trobin en Àrees de
Rehabilitació declarades. 

c) Els edificis i elements catalogats. 

4. L’ajuntament també podrà ordenar per motius d’interès mediambiental,
estètic o turístic –sense que estiguin prèviament incloses en cap pla d’ordena-
ció- l’execució d’obres de conservació o reforma de façanes, espais lliures pri-
vats i elements visibles des de la via pública o emplaçats en el medi rural, tant
pel mal estat de conservació com per l’existència d’elements distorsionadors
(publicitat exterior, aparells d’aire condicionat, antenes, etc.) o qualsevol altra
causa que atempti contra l’harmonia del paisatge visible des del domini públic.

5. Les obres s’executaran a càrrec dels propietaris, si es contenen dintre
del límit del deure conservació que els correspon o suposen un augment de valor
de l’immoble, fins on ha d’arribar aquell deure; i, a càrrec de l’Administració,
quan se sobrepassin aquests límits per a obtenir millores d’interès general.

6. Als efectes anteriors, l’Organisme que ordeni l’execució de les obres ha
de concedir als seus propietaris o als seus administradors un termini, sobre la
base de la seva magnitud, perquè procedeixi al compliment de l’acordat. Si
acaba el termini i no s’han executat, es procedirà a la incoació del corresponent
expedient sancionador, i es requerirà novament al propietari o propietaris o als
seus administradors el compliment de l’ordre d’execució. En cas de no complir-
se, es durà a terme per l’organisme que ho requereixi, a càrrec de l’obligat, a tra-
vés del procediment d’execució subsidiària previst a les lleis.

7. A l’efecte dels apartats anteriors, s’entendran com a obres contingudes
en el deure conservació que correspon als propietaris, les de manteniment, adap-
tació i reforma mínimes necessàries per a obtenir les condicions de seguretat,
salubritat i ornamentació segons els criteris d’aquestes normes.

8. Tots els solars, mentre no estiguin edificats, s’hauran de mantenir nets
i en estat decorós, estaran tancats d’acord amb l’establert en aquestes normes.

9. L’arbrat tant públic com privat serà protegit i conservat. En la via públi-
ca, tota pèrdua d’arbrat haurà de ser remeiada de forma immediata per qui n’ha-
gi causat la pèrdua.

10. En virtut de la legislació urbanística vigent en relació als deures de
conservació i rehabilitació, l’Ajuntament podrà utilitzar l’execució forçosa quan
els propietaris incompleixin els deures de conservació esmentats en aquest arti-
cle.

Article 67. REGISTRE MUNICIPAL DE SOLARS I EDIFICACIÓ
FORÇOSA. RUÏNA IMMINENT

1. Quan les circumstàncies de les obres a escometre o la situació jurídica
de la propietat de l’immoble així ho aconsellin, i es constati l’incompliment rei-
terat de les ordres d’execució de conservació o rehabilitació, l’immoble s’in-
clourà al Registre municipal de solars i edificació forçosa.

Serà requisit previ per a la seva inclusió, la declaració motivada i defini-
tiva en via administrativa de l’incompliment dels deures de conservació o reha-
bilitació, en procediment instruït amb audiència dels afectats, la qual determi-
narà per ella mateixa la declaració d’utilitat pública, requerida en la legislació
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expropiatòria general. 

2. Són susceptibles d’inclusió al Registre municipal de solars i edificació
forçosa els immobles que es trobin en algun dels següents supòsits:

a) Els solars els propietaris dels quals, havent sol·licitat llicència d’obres,
incompleixin els terminis d’iniciació, conclusió i no interrupció de la construc-
ció establerts en la pròpia llicència, prèvia declaració de caducitat per
l’Ajuntament.

b) Els solars els propietaris dels quals, havent rebut ordre d’execució de
l’edificació, deixin transcórrer tres mesos sense sol·licitar la preceptiva llicèn-
cia. El termini previst al paràgraf anterior podrà ampliar-se en aquells solars els
propietaris dels quals hagin sol·licitat pròrroga del termini en base a causa que
consti degudament justificada. 

c) Les edificacions en ruïna, prèvia declaració acordada per l’Ajuntament.

d) Les edificacions que incompleixin al deure de conservació, conforme a
allò establert a l’article anterior.

3. En cas d’imminent perill d’enfonsament total o parcial d’un immoble,
encara que es prossegueixi la instrucció del corresponent expedient, s’adoptaran
amb tota urgència les mesures i precaucions proposades pels Serveis Tècnics
Municipals, encaminades a salvaguardar la seguretat pública i, especialment, la
dels ocupants de l’immoble, tot a càrrec del propietari o propietaris de l’edifici
ruïnós.

SECCIÓ 6a. NORMES PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC

Article 68. ÀMBIT D’APLICACIÓ I ABAST DE LES NORMES
DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC MUNICIPAL

1. Les presents normes tenen per objecte la protecció genèrica del patri-
moni històric municipal i la regulació de la intervenció als àmbits del territori
municipal afectats pel catàleg Municipal de Patrimoni Històric del terme
d’Eivissa (des d’ara, també simplement Catàleg) i del Centre Històric d’Eivissa
(zona que comprèn la declarada Conjunt historicoartístic) i les Àrees
Arqueològiques assenyalades als plànols. També s’aplicaran en àmbits regulats
per plans especials de protecció sense perjudici del disposat al paràgraf següent.
Queden protegits per aquestes normes cadascun dels edificis que es trobin dins
l’àrea del Conjunt Històric encara que no comptin amb una protecció específi-
ca a nivell particular. 

2. Si s’escau i en els seus respectius àmbits, serà d’aplicació preferent el
disposat pels corresponents Plans Especials de Protecció i Reforma Interior.

3. L’aplicació d’aquestes normes per a la protecció i conservació del patri-
moni es durà a terme, sense perjudici del prescrit en la resta de les Normes
Urbanístiques del Pla General i ordenances municipals, en aquells punts que no
estan regulats específicament per les normes esmentades a l’inici, i tindran pre-
ferència sobre les determinacions de la resta de la normativa del Pla General.

4. Les presents normes seran d’aplicació conjunta, directa i complemen-
tària amb les disposicions de la legislació vigent en matèria de patrimoni histò-
ric.

5. El patrimoni catalogat està regulat mitjançant una protecció individua-
litzada que apareix a la fitxa normativa particularitzada de cada immoble o ele-
ment, i per una protecció genèrica que depèn de la qualificació o nivell de pro-
tecció que indica el tipus d’obres i intervencions, aprofitament, etc., com s’in-
dica als articles següents.

Article 69. RÈGIM ESPECIAL PER A OBRES DE DEMOLICIÓ O
EXCAVACIÓ A ELEMENTS CATALOGATS I AL CENTRE HISTÒRIC

1. En l’àmbit afectat per la protecció de qualsevol element catalogat no es
concediran llicències per a realitzar exclusivament obres de demolició. En tot
cas, la llicència d’obres o ordre d’execució contemplarà tant les operacions de
demolició com els d’altra naturalesa i el resultat final de l’actuació sobre l’im-
moble o parcel·la. La llicència d’aquest conjunt d’operacions es concedirà en
una unitat d’acte administratiu.

2. Les llicències d’obra es concediran a reserva de troballes d’interès. En
cas que es produeixin aquestes troballes, es procedirà a la immediata paralitza-

ció de les obres, aplicant el previst a la legislació vigent sobre protecció del
patrimoni.

3. Qualsevol sol·licitud de llicència d’obres que contempli obres d’exca-
vació a l’interior del Centre Històric haurà de comptar amb el nomenament d’un
tècnic competent (arqueòleg) responsable per al control d’aquest aspecte de l’o-
bra amb els següents criteris:

- Si en el transcurs de l’excavació es produeixen troballes de restes
arqueològiques immobles, l’administració competent, el Consell Insular, podrà
procedir a l’expropiació de les restes i dels terrenys corresponents, traslladar les
restes, admetre la seva destrucció o prevenir la seva conservació.

- En cas que no es procedeixi a l’expropiació i que sigui necessària la con-
servació de les troballes arqueològiques in situ, es formularà un Estudi de Detall
a fi que, mantenint el profit privat, s’asseguri a més del manteniment dels béns
culturals, la seva integració en el paisatge urbà i, en la mesura del que sigui pos-
sible, el seu ús públic.

- En la tramitació de l’Estudi de Detall s’haurà de donar audiència a
l’Administració tutelar que, si s’escau, podrà efectuar una nova valoració de les
troballes arqueològiques, modificant l’informe que ha motivat la formulació de
l’estudi de detall.

4. Per a totes les situacions no previstes s’estarà al que disposa la legisla-
ció en matèria de patrimoni històric vigent a la CAIB.

Article 70. DOCUMENTS COMPLEMENTARIS PER A LA
SOL·LICITUD DE LES LLICÈNCIES A ELEMENTS CATALOGATS I AL
CENTRE HISTÒRIC

Per a realitzar obres a elements catalogats o dintre del Centre Històric, a
més de la documentació genèrica prevista pels projectes d’obres, s’hauran d’a-
portar els documents següents:

a) Justificació de la integració en l’entorn amb el plànol de façanes dels
edificis contigus, a escala 1:100.

b) Documentació fotogràfica exhaustiva del tram de carrer o del conjunt
en el qual es pugui emmarcar l’actuació, havent-se de substituir aquesta docu-
mentació fotogràfica per un aixecament planimètric de l’estat actual de les faça-
nes del tram del carrer o del conjunt que s’emmarqui, en els casos que la seva
amplària impossibiliti una visió completa i verídica de les edificacions.

c) Descripció dels materials utilitzats, assenyalant la seva idoneïtat res-
pecte a l’entorn urbà.

d) Documentació gràfica que contingui les preses dels serveis amb les
seves dimensions i situació exacta, d’acord amb l’article 14 de la Llei 6/1993,
de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes d’instal·lacions a les condi-
cions històrico-ambientals dels nuclis de població.

e) En el cas que es tracti d’obres parcials de reforma, croquis de detall dels
elements singulars, tals com balconades, patis interiors, finestres, pavimentació,
etc., indicant en tots ells els materials usats. Tant la documentació de l’estat ini-
cial com la de l’estat final seran les suficients per a la definició del projecte,
podent requerir, si s’escau, la Comissió Municipal del Patrimoni quants docu-
ments cregui convenients per a la resolució del sol·licitat.

f) Quan hi hagi obres de demolició haurà de quedar palès i clar el seu abast
i la zona afectada i haurà de referir-se, de manera necessària només a parts dis-
torsionants o parasitàries d’un bé.

Article 71. RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LES LLICÈNCIES AMB
DICTAMEN PRECEPTIU DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DEL PATRIMO-
NI HISTÒRIC

1. Comptaran amb l’informe preceptiu de la Comissió Municipal del
Patrimoni, previ informe tècnic:

- Totes les intervencions referides a béns catalogats.
- Totes les intervencions situades a l’àmbit del Centre Històric, incloent-

hi les intervencions referides a les obres d’urbanització del viari i els espais lliu-
res públics.

- Totes les obres majors i els tancaments de parcel·la situades a sòl rústic.
- I, en tot cas, les que, segons el parer dels serveis tècnics o de la pròpia

Comissió, tinguin la suficient rellevància o incidència en algun element catalo-
gat o en zona d’entorn.

2. Per a les intervencions no descrites a l’article anterior se seguirà el
règim normal de concessió de llicències. En els àmbits regulats per planejament
de detall, s’estarà al què aquest disposa.

Article 72. LIMITACIONS AL DISSENY DELS LOCALS
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COMERCIALS

1. Sense perjudici de l’establert pels PEPRI de Dalt Vila, la Marina i sa
Penya, en aquest article es defineixen criteris limitatius al disseny dels locals
comercials dels edificis catalogats o subjectes a algun tipus de protecció genè-
rica.

2. Es prohibeix la manipulació dels paraments de façana en planta baixa,
mitjançant materials o pintura sobreposats, havent d’atenir-se al mateix tracta-
ment que la resta de la façana. De la mateixa forma s’hauran de mantenir els
eixos verticals de composició de buits generals de la façana, si les hagués.

3. Els aparadors i portes d’accés es podran resoldre per mitjà de làmina de
vidre temperat, persiana enrotllable no cega, situant el corró en l’interior de la
façana, de manera que no s’interrompi el pla continu d’aquesta, o tancament de
ballesta pintat. Així mateix, es podrà resoldre el tancament mitjançant portes de
fusta tradicionals sobreposades a la façana amb un ressalt màxim de 6 cm.

4. Es mantindrà en tots els casos el pla continu de la façana, que no ha de
quedar interromput per marqueteria ni per cap element sòlid. S’exceptuen els
rètols, sobre el pla de façana. No s’admetran elements afegits la finalitat dels
quals sigui la d’unificar buits en planta baixa, havent de conservar aquests el seu
caràcter individualitzat.

5. La separació entre buits i la separació d’aquests al límit de la parcel·la
o cantonada, si s’escau, no serà mai inferior a 80 cm.

6. L’ample dels buits serà inferior o igual a 2,85 m.

7. Els rètols han de quedar completament embotits en els buits d’aparador
o d’accés, amb una volada màxima de 6 cm. Els elements d’il·luminació del
rètol, en cas de ser independent d’aquest, no sobresortiran així mateix del pla de
façana més de sis (6) centímetres. L’altura màxima del rètol serà de seixanta
(60) centímetres.

8. La il·luminació del rètol no podrà ser intermitent ni mòbil, i la font
d’il·luminació no podrà quedar vista en cap cas, havent d’estar protegida per una
pantalla opaca o translúcida. Es prohibeix qualsevol tipus d’il·luminació direc-
ta sobre la visual del vianant. No es permeten rètols lluminosos en el Conjunt
Històric ni en altres béns protegits.

9. Només permetran rètols dels tipus següents:

- Lletres separades de metall, ferro o fusta sobre bastidor de fusta o xapa
pintada o aplicades directament sobre el pla de façana. En aquest últim cas s’ex-
ceptua la condició de mantenir el rètol en els buits de façana.

- Lletres pintades sobre bastidor de vidre, fusta o xapa de ferro colat.
- Lletres pintades o gravades sobre el vidre del taulell.
- Lletres gravades sobre bastidor de vidre o xapa.
- Lletres separades de metall o fusta adossades al vidre de l’aparador.

10. No s’autoritzen les marquesines. S’autoritza l’existència de tendals de
lona d’armadura mòbil, segons el que disposen les Normes generals, mantenint
el caràcter individualitzat dels buits de façana.

11. Es prohibeix la instal·lació de plafons publicitaris.

12. Es prohibeix la instal·lació d’aparells musicals i de propaganda sono-
ra en la via pública.

13. L’interior de les zones porticades es considerarà amb caràcter general
façana exterior (tractament de façanes, distribució i dimensió dels buits, regula-
ció de la publicitat).

Article 73. CONDICIONS PER A LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL VIARI I ELS ESPAIS LLIURES PÚBLICS AL
CENTRE HISTÒRIC I ELEMENTS CATALOGATS

1. La remodelació dels espais lliures públics existents al Centre Històric o
a l’entorn d’elements catalogats es podrà fer mitjançant projecte d’obres ordi-
nari, dotació de serveis o projecte d’urbanització, d’acord amb la Llei 6/1993,
de 28 de setembre, sobre adequació de les xarxes i instal·lacions a les condicions
històrico-ambientals dels nuclis de població (en endavant, també LXI). En qual-
sevol cas els projectes que afectin espais lliures públics hauran de complir les
condicions de qualitat i disseny que s’exposen seguidament.

2. Pavimentació

a) Carrers i passeigs per a vianants. Els materials a utilitzar seran empe-
drats, enllosat de pedra natural, fixats amb morter de ciment i maons o llambor-
des artificials de morter de ciment. No es permetran els maons hidràulics ni la
pavimentació asfàltica. Als carrers per als vianants es procurarà que les voreres
estiguin al mateix nivell que la calçada.

b) Places o espais lliures públics. S’afegiran a l’apartat anterior els pavi-
ments de terra, tractats de manera que drenin adequadament.

c) En tot cas, s’estarà a les conclusions i directrius que es derivin de l’es-
tudi històric i morfològic de paviments encarregat, segons consta, per l’ajunta-
ment d’Eivissa, que haurà d’aprovar la CIOTUPHA almenys en la mesura que
contradiguin les actuals directrius del PEPRI.

3. Instal·lacions i cablejat

a) A l’efecte del compliment del LXI es consideraran com Àrees històri-
co-ambientals el Centre Històric, així com tots els edificis catalogats i protegits
i els seus entorns, en compliment de l’article 9 de l’esmentada llei.

b) En compliment d’aquesta llei, es redactaran plans especials de reforma
de les xarxes d’instal·lacions, tenint el Centre Històric el caràcter de nucli d’ac-
tuació immediata, segons el que queda definit a l’article 32.a de el LXI.

c) S’exigirà a les companyies subministradores la retirada immediata de
tots els elements que en l’actualitat siguin innecessaris o estiguin fora de servei,
així com l’adequació dels materials a les condicions històrico-ambientals, en
compliment de la disposició addicional tercera de la LXI.

d) En compliment de la llei i les presents Normes, queda prohibida la ins-
tal·lació per sobre de la rasant del domini públic de qualsevol armari o artefac-
te per al funcionament de les infraestructures i l’enllumenat públic o la xarxa
semafòrica sense informe preceptiu de la Comissió Municipal del Patrimoni.

4. Il·luminació

S’estarà al disposat a les ordenances municipals per a l’enllumenat públic.
El projecte d’il·luminació requerirà informe de la Comissió Municipal del
Patrimoni. 

5. Elements de mobiliari urbà

a) Els elements de mobiliari urbà com bancs, papereres, fanals, etc. tendi-
ran a ser similars en tot l’àmbit del Centre Històric, sense perjudici d’excepcions
justificades adequadament.

b) Les construccions que s’hagin d’instal·lar en el domini públic precisa-
ran del preceptiu informe de la Comissió Municipal del Patrimoni.

6. En general, s’admetran els elements urbans de disseny actual, tot evi-
tant la falsificació històrica que representa la utilització de mobiliari i solucions
constructives d’èpoques i llocs aliens.

Article 74. DEURE PROTECCIÓ GENÈRICA DEL PATRIMONI
HISTÒRIC. ÀREES ARQUEOLÒGIQUES

1. Qualsevol persona està obligada a posar en coneixement de
l’Administració competent la troballa de restes arqueològiques. L’incompliment
d’aquest deure, així com els danys perpetrats contra béns d’interès arqueològic
serà objecte de sancions, administratives o penals, previstes a la LPHIB.

2. Quan en el transcurs d’una obra es produeixin troballes d’interès
arqueològic, el propietari paralitzarà immediatament l’obra posant-ho en conei-
xement de l’Ajuntament i del Consell Insular per a procedir al seu estudi i, si la
naturalesa o l’interès dels descobriments ho requerís, se seguiran les actuacions
dictades per la legislació vigent en matèria de patrimoni històric.

3. A les Àrees de Protecció Arqueològica, la precaució davant la probable
aparició de restes arqueològiques serà màxima. Les autoritzacions i permisos
d’excavació es regiran pel Decret 144/2000, pel qual s’aprova el Reglament
d’intervencions arqueològiques i paleontològiques (BOIB núm. 135, del 4-11-
2000). En aquest aspecte, a l’Àrea Arqueològica del Puig dels Molins s’estarà
al disposat al Reial decret que la va delimitar (Reial decret 1374/1987).

Article 75. OBLIGACIONS DE CONSERVACIÓ ESPECÍFICA
DEL PATRIMONI CATALOGAT I PROTEGIT

1. La conservació, protecció i custòdia dels edificis o elements catalogats
i/o protegits (referits aquests últims a tots els edificis que es troben dins del con-
junt històric, gaudeixin o no d’alguna altra figura de protecció a nivell particu-
lar), es declara d’utilitat pública. Correspon el deure de la seva conservació als
seus respectius propietaris o posseïdors, d’acord amb la LPHIB. Quan es pro-
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dueixin troballes d’interès arqueològic s’estarà al que disposen aquestes
Normes.

2. En el cas que els propietaris d’immobles catalogats i/o protegits no rea-
litzessin les obres de conservació requerides pel planejament o per les normes o
projectes de caràcter historicoartístic, es podrà realitzar per l’Ajuntament l’exe-
cució subsidiària o es podrà expropiar total o parcialment l’edifici o només la
seva façana o l’element protegit, segons el que disposa la legislació urbanística
i la LPHIB. Sense perjudici de l’anterior, els immobles s’inscriuran per
l’Ajuntament al Registre municipal de solars de conformitat amb el que es dis-
posa a les presents normes.

3. Quan els edificis catalogats i/o protegits estiguessin en perill de des-
trucció o deterioració i no estiguessin degudament atesos pel seu propietari, es
podran expropiar per raó d’utilitat pública, en la forma indicada a la LPHIB i a
la legislació urbanística.

4. Les construccions catalogades hauran de conservar, si en tenen, l’espai
lliure contigu dintre de la seva pròpia unitat predial recollida al Catàleg en les
mateixes condicions ambientals que les actuals, sense perjudici de les planta-
cions, jardineria o elements auxiliars que es poguessin erigir segons el seu ús i
destinació.

5. Els edificis, elements, instal·lacions o conjunts catalogats i/o protegits
no podran ser demolits, excepte aquelles parts de la seva estructura o elements
en què això sigui permès, segons els graus i categoria de catalogació de l’edifi-
ci, i sempre i quan aquestes obres resultin imprescindibles per a la seva màxima
garantia d’estabilitat i seguretat. La demolició no autoritzada o la provocació de
ruïna per abandonament o negligència d’un edifici catalogat, comportarà l’obli-
gació de la seva reconstrucció en les condicions assenyalades a la legislació
aplicable i a les presents normes. En tots aquests casos, serà preceptiva l’auto-
rització prèvia de la CIOTUPHA.

6. L’obligació de conservar els elements catalogats i/o protegits, així com
la de realitzar les intervencions d’acord amb les determinacions específiques
que s’indiquin, regirà amb independència de la qualificació urbanística dels pre-
dis, i no suposarà una situació de vinculació singular, encara que l’execució de
les obres superi el límit del deure conservació del propietari.

Article 76. OBLIGACIONS I AJUDES ECONÒMIQUES EN LA
CONSERVACIÓ

1. Els propietaris de béns catalogats podran cercar per a conservar-los la
cooperació de l’Ajuntament i altres entitats i organismes competents, que la
prestaran en condicions adequades.

2. L’Ajuntament desenvoluparà en les diferents ordenances fiscals muni-
cipals un règim d’ajudes als béns catalogats i a la rehabilitació d’habitatges en
ells contingudes que podrà contemplar, entre altres conceptes, exempcions o
bonificacions en les taxes de llicència, impost de béns immobles i impost sobre
l’increment del valor dels terrenys, subvencions a fons perdut, ajuda tècnica i de
gestió, i premis per a la restauració o rehabilitació. Aquestes mesures seran d’a-
plicació preferent en els àmbits d’estimulació a la rehabilitació i plans especials
de reforma interior.

Article 77. NORMES GENERALS D’INTERVENCIÓ ALS BÉNS
CATALOGATS I AL SEU ENTORN IMMEDIAT

1. Les obres a realitzar als béns catalogats i al seu entorn immediat no
podran desmerèixer cap dels valors que han motivat la seva inclusió al Catàleg.
S’hauran de conservar els elements en els quals radiquen els seus valors tipolò-
gics i estilístics.

2. L’ús dels béns catalogats s’haurà d’acomodar a les seves característi-
ques, no podent ser destinats a finalitats, usos o activitats incompatibles amb el
seu valor i significat artístic, històric o arquitectònic o que, d’alguna forma, per-
judiquin la seva conservació o comportin perill de deterioració o degradació.
Les condicions d’ús es regularan pel quadre de regulació d’usos permesos de la
zona d’ordenança o àrea de sòl rústic on se situï l’element catalogat, amb les
següents particularitats:

a) L’ús de Tallers (4.3) es permetrà exclusivament per als referits a la pro-
ducció artesanal i les arts plàstiques, amb grandària 1 i 2, i situació 2, però no
associada a la planta primera. L’ús d’aparcament de vehicles (7.5) es permetrà
en situació 2 però no associada a planta primera.

b) No s’admetran en l’ús Comercial (5.1) les activitats de manteniment,
reparació i venda de recanvis i accessoris de vehicles a motor, així com la venda

de carburants.
c) En edificis que es destinin a l’ús residencial, la resta dels usos perme-

sos en situació 1 es podran situar en qualsevol planta d’aquesta situació, desti-
nada totalment o parcialment als esmentats usos, sempre que per sota no exis-
teixin plantes completes destinades a l’ús residencial.

d) L’ús d’Establiment públic (5.4) es podrà establir en situació 5 quan
l’espai lliure de parcel·la pertanyi exclusivament a l’edifici on es desenvolupi
l’esmentat ús.

3. En edificis catalogats no serà d’obligat compliment l’ordenança gene-
ral d’higiene i composició interior, en el que fa referència a superfícies
d’il·luminació, dimensions i ventilació de les escales, etc. si les obres tinguessin
per objecte respectar la tipologia de l’edifici i el motiu pel qual ha estat catalo-
gat, sempre que quedin assegurades les condicions mínimes de salubritat i higie-
ne, regulades en el Decret 145/1997, de 21 de novembre, de condicions de ami-
dament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges,
així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat o norma que ho substitueixi o
modifiqui, i les obres suposessin una millora de les condicions actuals d’higie-
ne, habitabilitat i composició interior de l’edifici a intervenir.

4. La sol·licitud de llicència per a obres majors a efectuar a les zones d’en-
torn o confrontants amb un bé catalogat o protegit inclourà, a més de l’especifi-
cat a les Normes de tipus general, una descripció gràfica suficient (fotomuntat-
ge, perspectiva, alçats comparatius, etc.) amb especificació dels materials a uti-
litzar (colors i textures) demostrativa de les obres a realitzar i la seva harmonit-
zació amb el bé catalogat. Quan no estigui definit específicament en fitxes o
plans d’ordenació, l’abast de l’’entorn’ d’aplicació inclourà almenys tots els pre-
dis confrontants, podent ser ampliat, en cada cas concret, mitjançant informe
justificatiu dels Serveis Tècnics municipals.

Article 78. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER A L’ENTORN
DELS ELEMENTS D’INTERÈS CULTURAL I NATURAL

1. De conformitat amb la Llei 12/1998, de 28 de desembre, del Patrimoni
Històric de les Illes Balears (d’ara endavant LPHIB) i amb el Programa de pre-
servació de jaciments arqueològics del Consell Insular, es delimitaran com a
àrees protegides aquelles terres en les quals s’han trobat indicis de les restes
arqueològiques o paleontològiques que es pretenguin salvaguardar més aquell
entorn que es considera suficient per a assegurar la salvaguarda del jaciment i
de les seves condicions estètiques i naturals.

2. De conformitat amb la normativa autonòmica i estatal vigents en matè-
ria d’espais, flora i fauna protegits, es delimitaran com a àrees protegides les
zones que formen part de l’hàbitat natural d’alguna de les espècies animals o
vegetals protegides, per constituir un valor natural d’interès.

3. En tant que no sigui delimitat específicament, sota el criteri de tècnic
especialista en la matèria, l’abast i la dimensió dels jaciments arqueològics, i
altres elements d’interès cultural o natural (coves, fonts, forns de calç, etc.), no
s’autoritzaran construccions de cap tipus en un radi inferior a 50 m (cinquanta
metres) amidats des del centre aproximat dels elements esmentats.

4. Les actuacions permeses a l’interior dels perímetres seran aquelles ten-
dents a obtenir informació científica o bé les millores que permetin una més ade-
quada contemplació de les troballes. S’entendran com a tals millores la
instal·lació de rètols explicatius o la utilització d’edificis existents per a la ubi-
cació de petites instal·lacions museològiques de caràcter didàctic i en relació
directa amb l’element protegit en qüestió.

5. Regulació transitòria dels usos:

a) En tant que no es proposi alguna de les actuacions abans esmentades,
aquells perímetres situats a sòl rústic podran mantenir l’ús agrari i l’ús mediam-
biental.

b) A sòl urbà tindran la consideració d’espai lliure públic.

Aquests usos es podran comptabilitzar amb l’ús socio-cultural, d’acord
amb l’establert en la fitxa normativa particularitzada de cada element.

6. Qualsevol actuació a l’interior del polígon de protecció d’un element
catalogat haurà de comptar amb l’autorització de l’administració competent,
segons el seu tipus i caràcter.

Article 79. FITXA PARTICULARITZADA

1. Per a cadascun dels elements catalogats existeix una fitxa normativa
particularitzada. Aquesta fitxa consta bàsicament de dues parts: una identifica-
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tiva i altra normativa. Aquesta última es desenvolupa segons els criteris de regu-
lació genèrica de les diferents categories de protecció, precisant sobre elements
concrets la manera com incideix la protecció, el seu abast i el tipus d’actuacions
permeses. En ocasions, es pot implicar una zona d’entorn amb característiques
pròpies que queda sota els efectes de la protecció.

2. Totes les instruccions incloses a l’apartat normatiu de ‘directrius d’in-
tervenció’ seran d’aplicació obligatòria al bé catalogat al que facin referència.

3. Les prescripcions de cada fitxa particularitzada tenen preferència sobre
les determinacions de la normativa general.

Article 80. REGULACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ ‘A’

1. Tipus d’obres i intervencions

Les obres permeses als béns catalogats de categoria A seran les de conso-
lidació, conservació i restauració. En cap cas podran suposar risc de pèrdua o
dany en les característiques que van motivar la protecció.

En aquests immobles tindran protecció total els elements que apareguin
protegits a les fitxes de Catàleg, i s’hi poden realitzar únicament les obres de
consolidació, conservació i restauració tret que a la fitxa normativa particularit-
zada es permeti altre tipus d’intervenció.

Als jaciments arqueològics es realitzarà un estudi de la seva integració
amb l’obra projectada, la qual podrà executar-se sempre que es garanteixi la
conservació dels béns i valors protegits i es compleixi la restant normativa d’a-
plicació.

2. Condicions de volum i aprofitament

Als edificis catalogats A no es podrà augmentar el volum actual. 

Quan es modifiqui l’ús s’eliminarà qualsevol tipus d’afegit, ja sigui en
planta o en altura. El canvi d’ús o la variació del nombre d’habitatges existents
en aquests edificis estaran limitat per raons relatives a la conservació de la tipo-
logia arquitectònica.

L’aprofitament mig amidat en m2 de sostre construït serà igual a l’exis-
tent, excepte el que disposa la fitxa normativa particularitzada.

Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o
demolició l’aprofitament urbanístic de la parcel·la subjacent consistirà en la
facultat i l’obligació de reconstruir l’immoble originari.

Quan la parcel·la tingui accés alternatiu, no es permetrà l’obertura d’en-
trades per a vehicles que puguin afectar l’edificació principal

3. Parcel·lació

No es permetrà la segregació de les parcel·les adscrites als béns catalogats
en aquesta categoria de protecció.

L’agregació de terrenys que afectin parcel·les d’edificis catalogats en
aquesta categoria només serà permesa quan representi una clara millora de les
condicions del seu entorn o la recuperació del parcel·lari històric.

4. Estètica i composició exterior

En tant que sigui possible, s’utilitzaran en general els materials d’acabats
i solucions constructives característiques de les tipologies arquitectòniques ori-
ginals. A manera enunciativa es poden esmentar, entre d’altres:

- Enrajolat: de marbre, pedra calcària, rajola ceràmica, marès o argamas-
sa de morter.

- Acabat de parets: arrebossat, emblanquinat o pintat amb pintures mine-
rals transpirables.

- Fusteria: de fusta pintada, vernissada o impregnada de resines sintèti-
ques.

- Les façanes i mitgeres s’acabaran esquerdejades i emblanquinades. El
color bàsic estarà d’acord amb els tons dominants al carrer, si s’escau. 

Als edificis en què aparegui obra vista de pedra en façanes, es procurarà
mantenir-la i/o recuperar-la.

Article 81. REGULACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ ‘B’

1. Tipus d’obres i intervencions

Les obres permeses als béns catalogats de categoria B seran les de conso-
lidació, conservació, restauració i rehabilitació. En cap cas podran suposar risc
de pèrdua o dany en les característiques que van motivar la protecció.

En aquests immobles tindran protecció total els elements que apareguin
protegits a les fitxes de Catàleg, i s’hi podran realitzar únicament les obres de
consolidació, conservació i restauració tret que a la fitxa normativa particularit-
zada es permetés altre tipus d’intervenció.

En els jaciments arqueològics es realitzarà un estudi de la seva integració
amb l’obra projectada, la qual podrà executar-se sempre que es garanteixi la
conservació dels béns i valors protegits i es compleixi la restant normativa d’a-
plicació.

2.   Condicions de volum i aprofitament

Als edificis catalogats B no es podrà augmentar el volum actual.

Quan es modifiqui el seu ús s’eliminarà qualsevol tipus d’afegit, ja sigui
en planta o en altura. El canvi d’ús o la variació del nombre d’habitatges exis-
tents en aquests edificis estarà limitat per raons relatives a la conservació de la
tipologia arquitectònica.

L’aprofitament mig amidat en m2 de sostre construït serà igual a l’exis-
tent, excepte el que disposa la fitxa normativa particularitzada.

Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o
demolició l’aprofitament urbanístic de la parcel·la subjacent consistirà en la
facultat i l’obligació de reconstruir l’immoble originari.

Quan la parcel·la tingui accés alternatiu, no es permetrà l’obertura d’en-
trades per a vehicles que puguin afectar l’edificació principal.

3. Parcel·lació

No es permetrà la segregació de les parcel·les adscrites als béns catalogats
en aquesta categoria de protecció.

L’agregació de terrenys que afectin a parcel·les d’edificis catalogats en
aquesta categoria només serà permesa quan representi una clara millora de les
condicions del seu entorn o la recuperació del parcel·lari històric.

4. Estètica i composició exterior

En tant que sigui possible, s’utilitzaran en general els materials d’acabats
i solucions constructives característiques de les tipologies arquitectòniques ori-
ginals. A manera enunciativa es poden esmentar, entre d’altres:

- Enrajolat: de marbre, pedra calcària, rajola ceràmica, marès o argamas-
sa de morter.

- Acabat de parets: arrebossat, emblanquinat o pintat amb pintures mine-
rals transpirables.

- Fusteria: de fusta pintada, vernissada o impregnada de resines sintèti-
ques.

- Les façanes i mitgeres s’acabaran esquerdejades i emblanquinades. El
color bàsic estarà d’acord amb els tons dominants al carrer, si escau. Als edifi-
cis en què aparegui obra vista de pedra en façanes, es procurarà mantenir-la i/o
recuperar-la.

Article 82. REGULACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ ‘C’

1. Tipus d’obres i intervencions

Les obres permeses als béns catalogats en la categoria C, tret que la fitxa
normativa particularitzada permeti altre tipus d’intervenció, seran:
Consolidació, Conservació, Restauració, Rehabilitació. Excepcionalment, es
permet la Reestructuració en parts no bàsiques de l’edifici i annexos que
poguessin existir, fins a un 30% de la superfície construïda de l’edifici, mante-
nint els paràmetres edificatoris actuals, sempre que no sobrepassin en més d’un
50% la superfície construïda permesa per l’ordenança de zona. Es permeten
Ampliacions d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article.

2. Condicions de volum i aprofitament

Als edificis catalogats C es podrà augmentar el volum actual sempre que,
complint amb la normativa específica de la zona o àrea on se situï, es respectin
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els valors pels quals es va catalogar l’immoble.

Quan es modifiqui el seu ús o s’augmenti el nombre d’habitatges per divi-
sió o subdivisió, mantenint el nombre de buits per planta i la distribució i orga-
nització original, s’eliminarà qualsevol tipus d’afegit, ja sigui en planta o en
altura. Aquest tipus de modificació estarà limitada per raons relatives a la con-
servació de la tipologia arquitectònica.

L’aprofitament amidat en m2 de sostre serà igual a l’existent excepte el
que disposa la fitxa normativa particularitzada.

Si per qualsevol causa aquests immobles fossin objecte de destrucció o
demolició l’aprofitament urbanístic de la parcel·la subjacent consistirà en la
facultat de reconstruir l’immoble originari.

Quan la parcel·la tingui accés alternatiu, no es permetrà l’obertura d’en-
trades per a vehicles que puguin afectar l’edificació principal.

3. Parcel·lació

A sòl urbà, no es permetrà la segregació de les parcel·les catalogades en
aquesta categoria. L’agregació de terrenys que afectin parcel·les d’edificis cata-
logats en aquesta categoria només serà permesa quan representi una clara millo-
ra de les condicions del seu entorn o la recuperació del parcel·lari històric.

A la resta de sòls s’estarà a la regulació específica existent per a cadascu-
na de les zones o àrees. En tot cas, sempre s’haurà de mantenir com a parcel·la
mínima l’àmbit catalogat.

4. Estètica i composició exterior

En tant que sigui possible, s’utilitzaran en general els materials d’acabats
i solucions constructives característiques de les tipologies arquitectòniques ori-
ginals. A manera enunciativa es podran esmentar, entre unes altres:

- Enrajolat: de marbre, pedra calcària, rajola ceràmica, marés o argamas-
sa de morter.

- Acabat de parets: arrebossat, emblanquinat o pintat amb pintures mine-
rals transpirables.

- Fusteria: de fusta pintada, vernissada o impregnada de resines sintèti-
ques.

- Les façanes i mitgeres s’acabaran esquerdejades i emblanquinades. El
color bàsic estarà d’acord amb els tons dominants al carrer, si s’escau. Als edi-
ficis en què aparegui obra vista de pedra en façanes, es procurarà mantenir-la i/o
recuperar-la.

- Es permetran actuacions en façana, que es realitzaran quan així ho exi-
geixi la rehabilitació o reestructuració interior, segons el que regula l’apartat 1
d’aquest article, mantenint la tipologia de buits, i si escau, complementant la
composició general.

Article 83. REGULACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ ‘D’

1. Es podran realitzar les obres de Restauració, Consolidació, Conservació
i Rehabilitació. Es permeten obres de Reestructuració fins a un 60% de la super-
fície construïda de l’edifici, mantenint els paràmetres edificatoris actuals, sem-
pre que no sobrepassin en més d’un 100% la superfície construïda permesa per
l’ordenança de zona.

2. Quan es modifiqui l’ús o el nombre d’habitatges, s’eliminarà qualsevol
tipus d’afegit, ja sigui en planta o en altura.

3. Condicions d’higiene i composició interior en edificis a mantenir.

Les obres destinades a mantenir la tipologia original no estaran obligades
a complir les ordenances d’higiene en el que fa referència a superfícies
d’il·luminació, dimensions, ventilació de les escales, estenedors, dimensió de
les peces, etc., sempre que quedin assegurades les condicions mínimes raona-
bles de salubritat i higiene, regulades al Decret 145/1997, de 21 de novembre,
de condicions d’habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de/6 12/97) i les obres supo-
sessin una millora de les condicions actuals d’higiene i composició interior de
l’edifici.

4. A les ampliacions regiran les respectives ordenances de zona o àrea del
Pla General.

Article 84. REGULACIÓ DEL NIVELL DE PROTECCIÓ ‘E’

1. Es podran realitzar les obres de Restauració, Consolidació, Conservació
i Rehabilitació i Reestructuració. Es permeten obres d’Ampliació, mantenint els
paràmetres edificatoris actuals, sempre que no sobrepassin en més d’un 100% la
superfície construïda permesa per l’ordenança de zona. Atès que resulta fona-
mental la seva conservació, a la façana només s’admetran obres de consolida-
ció, conservació i restauració.

2. Quan es modifiqui el seu ús o el nombre d’habitatges, s’eliminarà qual-
sevol tipus d’afegit, ja sigui en planta o en altura.

3. Condicions d’higiene i composició interior en edificis a mantenir.

Les obres destinades a mantenir la tipologia original no estaran obligades
a complir les ordenances d’higiene en el que fa referència a superfícies
d’il·luminació, dimensions, ventilació de les escales, estenedors, dimensió de
les peces, etc., sempre que quedin assegurades les condicions mínimes raona-
bles de salubritat i higiene, regulades al Decret 145/1997, de 21 de novembre,
de condicions d’habitabilitat (BOCAIB núm. 151, de/6 12/97) i les obres supo-
sessin una millora de les condicions actuals d’higiene i composició interior de
l’edifici.

4. A les ampliacions regiran les respectives ordenances de zona o àrea del
Pla General.

Article 85. REVISIÓ I MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG MUNICI-
PAL DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

1. El Catàleg serà susceptible de ser revisat o modificat per inclusions o
exclusions, per alteració del nivell de protecció, o per modificacions del contin-
gut de les fitxes individualitzades, d’acord amb el que es disposa en aquestes
normes i la legislació vigent.

2. Les modificacions del Catàleg, per inclusions o exclusions d’elements,
s’incoaran d’ofici o a instància de part, en expedient que es tramitarà a l’efecte
d’acord amb el procediment establert per al patrimoni arquitectònic catalogat.
L’Ajuntament sol·licitarà informe a la institució que correspongui, segons la
naturalesa de l’espai catalogat.

Article 86. RESUM DE TIPUS D’OBRES I CATEGORIES DE
PROTECCIÓ A EDIFICIS CATALOGATS

La regulació establerta a les Normes urbanístiques per a cada tipus de pro-
tecció del Catàleg es resumeix al quadre següent:

Tipus d’obres Nivell de Protecció
. A B C D E
Restauració * * * * *
Conservació * * * * *
Consolidació * * * * *
Rehabilitació NO * * * *
Reestructuració NO NO (1) (3) *
Reconstrucció (2) (2) (2) (2) *
Ampliació NO NO * * *
Obra nova NO NO NO NO NO
Notes:
* Permès
(1) Permès només en parts no bàsiques de l’edifici i annexos que hi pugui haver, afectant
a un màxim del 30% de la superfície construïda. Obres a façana només quan la fitxa indi-
vidualitzada ho permeti.
(2) Permès només per a reconstruir l’immoble originari, en cas que aquests immobles fos-
sin objecte de destrucció accidental.
(3): Permès només afectant un màxim del 60% de la superfície construïda. El mesurament
del percentatge es realitzarà sobre la superfície de tot l’edifici.

Recordatori de definicions dels tipus d’obres:

AMPLIACIÓ
Són obres d’increment de la superfície edificada o del volum o altura exis-

tents. 

CONSERVACIÓ
Són obres per al manteniment de totes les condicions estructurals i ele-

ments de l’edifici en perfecte estat de salubritat i ornament exterior i interior, és
a dir, obres la finalitat de les quals és la de complir les obligacions de la pro-
pietat quan es refereix a les ja esmentades condicions d’ornament i higiene en
l’edificació. Es consideren dintre d’aquest apartat les eventuals reparacions de
tots aquells elements i instal·lacions que es considerin en mal estat (coberta, bai-
xants, instal·lacions sanitàries, etc.) i estrictes obres de manteniment com repa-
racions d’enrajolat, esquerdejat o pintures.
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CONSOLIDACIÓ
Són obres de recuperació d’elements de les estructures resistents, o el seu

reforç o reparació amb la seva eventual substitució parcial, per a assegurar l’es-
tabilitat de l’edifici i de les seves parts resistents. Als edificis catalogats, les
obres s’hauran de realitzar amb els mateixos materials i sistemes constructius
utilitzats originàriament, havent de quedar reconeixibles.

OBRA NOVA
Són obres de construcció de nova planta sobre solars existents o que

puguin sorgir com a resultat de la substitució d’edificis conformement a les
Normes. Aquestes vindran limitades pels paràmetres edificatorios definits en
aquesta normativa i als plans d’ordenació.

REESTRUCTURACIÓ
Són obres d’adequació o transformació de l’espai interior i exterior de l’e-

difici, incloent-hi la possibilitat de demolició o substitució parcial d’elements
estructurals. Només es podrà afectar a la façana en aquells casos en els quals les
noves obertures segueixin els ritmes compositius de la tipologia de buits del
llenç de façana. El cas extrem de l’obra de reestructuració serà el buidatge de
l’edifici, entenent com a tal la demolició interior generalitzada amb el manteni-
ment de la façana o façanes exteriors i les seves rematades.

RECONSTRUCCIÓ 
Són obres la finalitat de les quals és aixecar una construcció de nova plan-

ta sobre un solar o espai no construït que reprodueixi l’edifici o construcció que
el va precedir en l’ocupació de l’esmentat solar o espai. Les obres de recons-
trucció, en estar vinculades a les condicions d’un edifici preexistent, s’hi han
d’ajustar, almenys pel que fa als elements definitoris de les característiques
arquitectòniques, tipològiques o ambientals essencials que van determinar la
seva protecció. En la reconstrucció s’eliminaran els afegits que desvirtuïn la
tipologia edificatòria, segons les definicions contingudes a les presents normes.

REHABILITACIÓ
Són obres d’adequació, millora de condicions d’habitabilitat o redistribu-

ció de l’espai interior, mantenint en tot cas les característiques estructurals de
l’edifici (estructura portant) i els aspectes fonamentals (no de forma mimètica)
de la tipologia. 

RESTAURACIÓ
Són obres la finalitat de les quals és la de restituir o retornar a l’edifici o

a una de les seves parts les seves característiques originals, científicament cone-
gudes tant en les seves estructures, com en els seus elements, acabats i decora-
cions, de tal manera que el procés sigui reconeixible.

Article 87. FUNCIONS DE LA COMISIÓ MUNICIPAL DEL
PATRIMONI 

1. La Comissió Municipal del Patrimoni tindrà les següents funcions:

a) Informar els projectes de llicències corresponents a les obres relaciona-
des a l’article anterior, d’acord, si s’escau, amb l’establert als altres apartats d’a-
quest article i a la vista de l’informe tècnic preceptiu sobre el compliment de la
normativa aplicable. L’informe de la Comissió serà favorable a la concessió de
la llicència en cas que el projecte d’obres s’ajusti a aquestes Normes. En cas
contrari, motivarà i posarà de manifest la no conveniència de les obres objecte
de la sol·licitud informada.

b) Proposar en edificis no protegits en els quals es detectin valors histò-
rics o arquitectònics, parcials o puntuals l’aplicació de mesures de protecció,
segons l’art. 73 LS/76 i l’art. 98 RP, podent, en concordança amb l’art. 15
LPHIB promoure l’anotació de l’immoble al Registre públic de la CIOTUPHA
de Béns catalogats.

c) Proposar, en aquells edificis les fitxes individualitzades dels quals no
indiquin el tipus de protecció als interiors, per mancar-hi dades fiables sobre
ells, i en els quals pogués existir alguna llacuna o error informatiu, quan, a la
vista de la documentació presentada per la propietat o existent a l’Ajuntament i
de l’informe tècnic municipal al respecte, s’apreciessin elements puntuals a pro-
tegir similars als inclosos a les fitxes de catàleg, la seva conservació amb els
mateixos nivells de protecció que els establerts en casos semblants, seguint els
procediments establerts a l’apartat anterior d’aquest article.

d) Proposar, en les mateixes circumstàncies del paràgraf anterior, la modi-
ficació de les categories de protecció d’un edifici (integral, estructural o ambien-
tal), seguint per a aquesta proposta els criteris de protecció establerts per a deter-
minar cadascun dels graus.

e) Pronunciar-se, si s’escau, sobre quines parts de l’immoble eren afegits
no pertanyents a la tipologia, segons la classificació i definició que apareixen en
aquestes Normes

f) Establir les limitacions oportunes amb els criteris objectius de protec-
ció de la fitxa del Catàleg i la categoria de catalogació corresponent.

g) Informar sobre la compatibilitat amb els valors artístics, històrics o
arquitectònics dels usos proposats en sol·licituds que es refereixin a edificis
catalogats. 

h) Resoldre sobre el compliment de les condicions d’higiene i composició
interior a la vista de les justificacions aportades per la propietat pel que fa a la
impossibilitat de manteniment de la tipologia o de la protecció d’elements cata-
logats a l’efecte de l’establert en aquestes Normes.

i) Informar les intervencions referides a les obres d’urbanització del viari
i els espais lliures públics de l’entorn d’elements protegits.

j) Informar sobre l’adequació del tractament de materials, acabats i cro-
matisme proposats als projectes que afectin façanes, segons els criteris establerts
en aquestes Normes.

k) Emetre dictàmens en les consultes que es formulin en matèria d’inter-
venció d’un element o edifici inclòs a l’àmbit d’aplicació d’aquestes Normes.

2. Reglamentàriament es definiran la composició i règim organitzatiu de
la Comissió Municipal del Patrimoni (CMP) i de la ponència o comitè tècnic,
òrgan consultiu encarregat d’elaborar les propostes d’acord per a la CMP. En
tant no entri en vigor l’esmentat reglament, actuarà com a tal la Comissió de
Control dels Plans especials vigents de les zones del conjunt històric, així com
la ponència tècnica que li serveix de recolzament.

SECCIÓ 7a. NORMES COMUNS A TOTES LES CLASSES DE SÒL

Article 88. COMPLIMENT DELS PARÀMETRES EDIFICATORIS 

1. En cada projecte d’edificació s’han de complir tots i cadascun dels
paràmetres i límits fixats a les normes generals i a les específiques de la zona.
El compliment de cadascun d’ells no justifica la transgressió d’un altre o d’uns
altres, i així condicionarà l’edificació el o els paràmetres que més estrictes resul-
tin per a cada cas particular.

2. Quan les xifres resultants dels càlculs d’aprofitament urbanístic esta-
blerts a les presents Normes per a la determinació de drets o deures siguin nom-
bres no sencers de conceptes no divisibles (nombre d’habitatges, places d’apar-
cament, places turístiques, etc.), hauran d’arrodonir-se al nombre sencer inferior
més pròxim.

3. Les condicions i paràmetres reguladors s’aplicaran a les obres noves, a
les reformes i ampliacions així com als canvis d’ús, d’acord amb el disposat en
aquestes Normes.

Article 89. EDIFICACIONS EN PARCEL·LES QUE TINGUIN
MÉS D’UNA QUALIFICACIÓ

Quan una parcel·la estigui afectada per més d’una qualificació o classifi-
cació del sòl, les condicions d’ús i edificació seran, en cada part, les correspo-
nents a la zona o àrea on estiguin situades, no podent aplicar en una d’elles els
paràmetres corresponents a la qualificació d’una altra.

Article 90. CÒMPUT DE SUPERFÍCIES EDIFICABLES

1. La superfície de les plantes tancades computarà al cent per cent (100
%).

2. Els porxos computaran al cinquanta per cent (50 %) quan el seu perí-
metre estigui obert en més d’un terç (>1/3) de la seva longitud, i computaran al
cent per cent (100 %) en cas el contrari.

3. Quan en el planejament es garanteixi l’ús públic i gratuït d’un porxo
realitzat sobre sòl de propietat privada, aquest no computarà.

4. No computaran les plantes soterrani o semisoterrani, destinades a apar-
cament de vehicles o serveis d’infraestructura de l’edifici.
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5. Així mateix, computarà la superfície edificable de les plantes tancades
i porxos sobre l’altura màxima.

Article 91. MESURAMENT DE L’ALTURA

1. Altura màxima d’un edifici

L’altura dels edificis serà en tot cas igual o inferior a l’altura màxima per-
mesa. A aquest efecte, l’altura màxima representarà, en cada punt, la diferència
vertical de cota entre la cara superior del paviment de la planta baixa i la cara
inferior del forjat de l’última planta (o la trobada de la coberta amb el pla de la
façana quan el sostre sigui inclinat). Es podrà mesurar en metres o en nombre
de plantes.

A l’efecte de còmput del nombre de plantes es considerarà que cada plan-
ta podrà tenir desnivells de menys d’un metre (1 m) sense que deixi de consi-
derar-se com una sola planta.

L’altura real sobre el terreny o la vorera dependrà de l’adaptació vertical
de l’edifici al terreny, segons es regula en aquestes Normes.

2. Altura total d’un edifici

L’altura total s’amidarà en cada punt, des de la cara superior del paviment
de menor cota de la planta baixa, fins al més alt de la cara superior de la cober-
ta, amidats en la mateixa vertical. La diferència entre altura màxima i total té per
objecte permetre la formació de cobertes inclinades. En el cas que aquest marge
sigui insuficient per a absorbir la inclinació de coberta desitjada, aquesta haurà
de projectar-se de forma tal que l’altura de l’edifici sigui inferior a la màxima
permesa.

Article 92. ADAPTACIÓ DE L’EDIFICI AL TERRENY

1. En el tipus d’ordenació segons regulació de parcel·la, les diferències de
cotes amidades verticalment entre qualsevol punt de la vora exterior de la plan-
ta baixa -amidat des del nivell del paviment d’aquesta planta, ja sigui en zona
tancada o en terrasses o porxos- i el terreny natural serà com a màxim d’un
metre (1 m), en terrenys sensiblement plans, i d’un metre i cinquanta centíme-
tres (1,50 m) en els terrenys restants. En l’últim cas, si es construeixen semiso-
terranis, aquests únicament podran tenir obertures de ventilació adossades al
forjat de la planta baixa i d’una altura màxima de cinquanta centímetres (0,50
m).

Quant al concepte de terreny pla o inclinat s’estarà a la definició i forma
de còmput del Pla Territorial Insular (Instrucció Tècnica 1.2).

2. En el tipus d’ordenació segons alineació a vial, el paviment de la plan-
ta baixa se situarà entre 1,00 m per damunt i 0,40 m per sota respecte del punt
de referència de la vorera. A aquests efectes, el punt de referència serà la cota
del punt mig de l’amplària de la façana, presa en trams no superiors a 10,00 m.
Només es tindrà en compte, per a això, la part del perímetre de la planta baixa
alineada a vial.

Excepcionalment, es podrà situar el paviment de la planta baixa fins a una
altura màxima d’un metre i cinquanta centímetres (1,50 m) per damunt el punt
de referència en el tram que correspongui a l’accés de vehicles i sempre que
l’ample d’aquest tram no sigui superior a cinc metres (5,00 m) en els accessos
de doble sentit, i tres metres (3,00 m) en els de sentit únic. En tot cas, l’altura
màxima de l’edifici s’amidarà des del nivell més baix del paviment de la planta
baixa.

3. A l’interior de les parcel·les només es permetran els moviments de
terres realitzats amb les finalitats de:

a) Excavar el buit on es construiran els soterranis, semisoterranis i aljubs
(o cisternes); i

b) Adaptar l’edifici o les terrasses d’un jardí al terreny natural.

4. Les adaptacions de l’edifici al terreny natural es faran de manera que
s’evitin les grans excavacions i aportacions de terres. Per això els desmunts i
terraplens que s’hagin de realitzar a cada obra seran de similar magnitud.

5. Quan a causa d’excavacions anteriors a l’aprovació inicial de la present
normativa, terraplenats o a l’existència d’edificacions antigues no sigui possible
conèixer les cotes del terreny natural es prendran com a cotes de mesurament les
dels plànols municipals i, en cas de dubte, aquestes vindran determinades per
l’Ajuntament.

Article 93. SEPARACIONS O RECULADES A PARTIONS.
TRACTAMENT DE L’ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA

1. Tret que una ordenança específica ho permeti, les separacions obliga-
tòries dels edificis segons les presents normes municipals regiran no només per
sobre del punt de referència - en ordenació segons alineació a vial -, sinó també
per sota d’aquest punt i fins i tot per sota del terreny natural. Mentre no s’indi-
qui expressament res en contra, s’amidaran des de l’alineació d’oficial fins a la
vora de qualsevol cos o element de l’edificació, incloses volades llevat de els
simples vols d’acabat de cobertes inclinades de menys de cinquanta centímetres
(0,50 m). Les separacions indicades a les ordenances de cada zona es conside-
raran com a distàncies mínimes.

2. Quan en parcel·les inferiors a les mínimes es justifiqui la impossibilitat
d’edificar amb les separacions a partions establertes, s’autoritzaran disminu-
cions d’aquestes separacions sempre que es disminueixi en igual proporció les
altures màxima i total de l’edifici computades en metres.

3. Als espais de reculada no es permetrà realitzar construccions encara que
es permetran paredasses i bancs que no sobrepassin l’altura de la paret massis-
sa de separació de mitgera.

4. Els dipòsits i aljubs no es podran situar a l’espai de reculada tret que
siguin enterrats. Quan els dipòsits s’instal·lin a l’aire lliure s’hauran de protegir
de vistes i el seu ús no podrà donar lloc a molèsties objectives per als veïns.

5. Les bombones, llars (‘barbacoes’), tendals, pèrgoles, etc., no es podran
situar en l’espai de reculada.

6. Els aparcaments situats a soterranis podran situar-se a l’espai de recu-
lada.

7. En el tipus d’ordenació segons regulació de parcel·la i en zones d’ús
principal residencial, el tractament dels espais lliures privats de parcel·la serà
enjardinat i/o arbrat, almenys en un cinquanta per cent (50%) de la seva super-
fície. S’entendrà que un espai està arbrat quan existeixi una densitat mínima
d’un arbre cada quaranta (40) m2, fins i tot si el terreny està pavimentat.

8. A l’espai lliure de parcel·la es permetrà la realització de terraplens o
terrasses terraplenades amb una cota no superior a 1,00 m sobre la del nivell del
terreny natural. Excepcionalment, si en aquesta parcel·la confrontant existissin
terrasses terraplenades, es podrà aixecar el nivell del terraplè fins a la mateixa
cota, sempre que no superi 1,50 m sobre el nivell del terreny natural.

Article 94. CONSTRUCCIONS PERMESES PER SOBRE DE
L’ALTURA MÀXIMA

1. Per sobre de l’altura màxima només es permetran els següents elements
o construccions:

a) El forjat del sostre de l’última planta;
b) La formació de terrats i cobertes inclinades sense sobrepassar l’altura

total;
c) Les baranes i ampits amb una altura màxima d’un metre i trenta centí-

metres (1,30 m) per sobre del paviment;
d) La caixa d’escales d’accés al terrat tindrà una superfície màxima cons-

truïda de dotze metres quadrats (12,00 m2);
e) La maquinària de l’ascensor, si n’hi ha, de tals dimensions que la seva

superfície construïda no superarà en dos metres quadrats (2,00 m2) la mínima
exigida per la normativa reguladora;

f) Dipòsits al servei de la finca, i les seves corresponents instal·lacions,
que ocuparan un recinte de superfície màxima en planta de sis metres quadrats
(6,00 m2);

g) Les torres de refrigeració, les quals ocuparan la superfície estrictament
necessària per acollir les instal·lacions que per raons tècniques s’hagin de situar
a l’aire lliure;

h) Antenes, xemeneies, conductes d’aire o instal·lacions de captació d’e-
nergia solar;

i) Els paraments de tancament dels elements anteriors.

2. L’altura dels elements o construccions anteriors no excedirà de 3,00 m
(tres metres) per sobre de l’altura màxima. Podran, no obstant això, excepcio-
nar-se aquells elements al servei de la finca les característiques específiques de
la qual precisin una altura superior sempre que no causin perjudici objectiu als
predis confrontants, al paisatge o a l’interès general.
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3. Les canonades, torres de refrigeració i dipòsits hauran de quedar ocults
de vistes des de la via pública.

4. Tots els paraments verticals visibles des de la via pública hauran d’es-
tar convenientment tractats a to amb la façana de l’edifici.

5. Tots els elements situats per sobre de la coberta general de l’edifici hau-
ran d’estar agrupats, en la mesura del possible, perseguint una adequada per-
cepció d’ordre i composició.

Article 95. ELEMENTS SORTINTS DE LA FAÇANA SOBRE LA
VIA PÚBLICA

1. Cap cos o element d’un edifici, tant si en forma part, com si es tracta
d’instal·lació adossada a la seva façana, podrà volar sobre el vial o espai lliure
públic, a una altura inferior a tres metres (3,00 m) sobre la rasant de la vorera.

2. Les persianes, portes, reixes i tot tipus d’elements de tancament, taulells
i aparadors, siguin o no desmuntables, s’hauran de posar de tal manera que, en
cap de les seves posicions incompleixin el disposat a l’apartat anterior.

3. Queda prohibida la instal·lació de qualsevol cos o element sortint fix
que sobresurti del pla vertical definit per la volada permesa.

4. Les baixants d’aigües tant pluvials com residuals, encara que siguin de
recollida de les provinents de terrasses i balconades, s’hauran de col·locar per
l’interior de l’edifici o encastades dintre de la paret de la façana, de manera que
no sobresurtin ni siguin visibles des de la via pública en tota l’altura de l’edifi-
ci. S’exceptuen d’aquesta obligatorietat les zones on les façanes estan retran-
quejades respecte a l’alineació oficial.

5. Les volades màximes sobre vial o espai lliure públic vindran determi-
nades, si s’escau, per l’ordenança específica de zona, i no seran superiors a la
desena part de l’amplària del carrer, quedant prohibits a carrers de menys de
cinc metres (5,00 m) d’amplària amidats en qualsevol punt de la façana. El llarg
màxim no excedirà del 30% (trenta per cent) de la longitud de la façana.

6. Llevat de les cornises, a cada propietat el pla límit lateral de volada serà
un plànol perpendicular a la façana i separat de la mitgera una distància igual o
superior al vol màxim permès sobre l’espai públic, i en qualsevol cas, no infe-
rior a seixanta centímetres (0,60 m).

7. Els extractors, aparells d’aire condicionat i similars es col·locaran de
manera que no sobresurtin del pla de la façana, i no es podran col·locar a una
altura inferior a tres metres (3,00 m) sobre la rasant de la vorera, ni resultar
directament visibles des de la via pública.

Article 96. CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT

1. Quan per causa d’obres de qualsevol tipus s’hagin de tallar arbres exis-
tents de més de 16 cm de diàmetre amidats a 1,00 m d’altura, serà exigible la
seva reposició amb altres arbres d’almenys les mateixes característiques de
forma, tot evitant les espècies no mediterrànies.

2. A aquest efecte de l’apartat anterior, en les sol·licituds de llicències d’o-
bres s’acompanyarà documentació relativa a la situació dels arbres afectats i la
seva reposició

3. A sòl rústic es pot exceptuar el disposat als anteriors apartats quan es
tracti d’actuacions emparades en un projecte d’explotació forestal degudament
autoritzat. 

Article 97. PROHIBICIÓ D’ESTESES AÈRIES

1. Amb caràcter general, es prohibeixen tota classe d’esteses aèries de
qualsevol tipus de servei a qualsevol classe de sòl, els quals hauran de ser sem-
pre enterrats. A les obres de reforma o reestructuració de les esteses aèries exis-
tents s’haurà de contemplar l’oportunitat d’enterrar total o almenys parcialment
el tram de l’estesa afectada.

2. Podran exceptuar-se d’aquesta obligació les esteses de caràcter supra-
municipal que estiguin emparades per la seva inclusió dintre d’algun planeja-
ment supralocal i discorrin per traçats prèviament existents.

3. Així mateix podran exceptuar-se de l’obligació de soterrament als casos
següents degudament justificats:

a) quan l’interès territorial o mediambiental determini la inconveniència
del soterrament; i/o

b) quan la Conselleria competent determini l’existència de dificultats tèc-
niques que desaconsellin el soterrament.

Article 98. SERVITUDS CAUSADES PER XARXES DE SER-
VEIS, CARRETERES, TORRENTS I AEROPORT

1. Els sòls afectats per línies elèctriques aèries d’alta tensió existents, en
tant que no siguin enterrades, estaran sotmeses a les servituds d’una zona no edi-
ficable compresa entre dues línies longitudinals paral·leles a l’eix de l’estesa,
situades a ambdós costats i a una distància de: 

- línia de 220 kV:          15 metres
- línia de 66 kV:            11 metres

2. En la proximitat de las carreteres assenyalades als plànols d’ordenació,
el règim d’usos està regulat per la Llei de Carreteres de la CAIB (Llei 5/1990)
i restant normativa que sigui d’aplicació. A tals efectes, s’haurà d’obtenir per
l’interessat l’oportú assenyalament de les zones de protecció o reserva, prèvia-
ment als tràmits municipals. 

3. Les zones de protecció de llits de torrents, tant de domini públic com
privat, es regularan per tot el que es disposa al Text Refós de la Llei d’Aigües
(RDL 1/2001, del 20 de juliol) i al Reglament del Domini Públic Hidràulic
(Reial Decret 849/1986). Sense detriment de la competència que sobre la matè-
ria tinguin altres organismes, qualsevol cos d’edificació o tancament de finques
proper a llits públics ha d’estar a una distància de la delimitació del límit físic
del llit, de com a mínim cinc metres (5 m) comptats a partir del vèrtex superior
del llit del torrent.

4. Sense perjudici de l’anterior i en aplicació de l’article 78 del citat
Reglament, a les zones de policia que travessin sòls urbans no serà necessària
l’autorització administrativa de l’Organisme competent per a l’execució de
qualsevol obra o treball. Als casos de vaguades o rierols que travessin zones
urbanes consolidades, les alineacions oficials es consideraran als efectes de la
Llei d’Aigües com a límits de la zona de servitud per a ús públic, la qual coin-
cidirà amb el domini públic viari.

5. A l’entorn de sengles radis de 10, 250 i 1.000 m al voltant dels pous d’a-
bastiment d’aigua per a la població grafiats al plànol O.6.1 s’estarà al disposat
pel règim de protecció establert a l’article 67 del Pla Hidrològic de les Illes
Balears. 

6. Fins que no s’aprovi per la Direcció General de Recursos Hídrics la
delimitació definitiva dels paràmetres de protecció de les zones de risc de con-
taminació d’aqüífers, a les zones delimitades al plànol 3 del PTI com SRP-APR
de contaminació d’aqüífers, es verificarà especialment el compliment del pre-
vist als articles 52, 53, 54 i concordants del Pla Hidrològic de les Illes Balears.

7. Al plànol de les Servituds Aeronàutiques de l’Aeroport d’Eivissa que
s’adjunta a aquest article amb caràcter normatiu es defineixen les superfícies
limitadores les altures de les quals (respecte el nivell del mar) no hi sobrepassi
cap construcció (incloses antenes, parallamps, xemeneies, equips d’aire condi-
cionat, caixes d’ascensors, cartells, remats decoratius, etc.), modificacions del
terreny o objecte fix (pals, antenes, cartells, etc.), així com el gàlib dels vehicles.

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

8. Dins dels àmbits afectats per les servituds aeronàutiques, l’execució de
qualsevol construcció o estructura (pals, antenes, etc.) i la instal·lació dels mit-
jans necessaris per a la seva construcció (incloses les grues i similars) requerirà
resolució favorable de l’autoritat aeronàutica, conforme als articles 29 i 30 del
Reglament sobre Servituds Aeronàutiques.

9. A les zones delimitades com de ‘risc d’inundació’ (zones inundables),
qualsevol actuació haurà de ser prèviament informada per l’Administració
Hidràulica, d’acord amb allò previst a l’article 78 del PHIB.

Article 99. EDIFICACIONS I USOS PRÒXIMS AL MAR

1. A les edificacions properes al mar s’estarà al que disposa la Llei
22/1988, del 28 de juliol, de costes, així com el Reglament que la desenvolupa,
aprovat pel Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, i la seva modificació par-
cial aprovada per Reial decret 1112/92, de 18 de setembre, o la Llei 27/1992, del
24 de novembre, de ports de l’Estat i de la Marina mercant, si s’escau.
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2. A la zona de servitud de protecció, els usos seguiran el que disposen els
arts. 24 i 25 de la Llei 22/88. Les autoritzacions en aquesta zona seguiran el que
disposa l’art. 26 de l’esmentada llei, art. 49 del RD 1112/92, i el Decret 73/94
de la CAIB, sobre competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
a la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.

3. A les obres i instal·lacions existents, tant dins el domini públic maríti-
mo-terrestre com dins la zona de servitud de protecció, s’estarà a l’establert, a
la Disposició Transitòria 4a de la Llei de Costes i 12a i 13a del Reglament.

4. La utilització del domini públic marítimo-terrestre estarà subjecta al
que disposa el Títol III de la Llei de Costes i el seu Reglament, i haurà de ser
coherent amb l’ordenació establerta pel pla General per als espais confrontants
amb aquest domini públic.

5. Aquelles parcel·les de sòl urbà que, trobant-se dins de la zona de servi-
tud, compleixen tots els requisits que exigeix l’apartat 3.2 de la Disposició
Transitòria 3a de la Llei de Costes, han estat qualificades pel Pla General com a
zones aptes per a l’edificació i així es recull en el plànol d’ordenació. Per als
supòsits contemplats a l’apartat 3.2.d de la Disposició Transitòria 3a, s’entén
que dues edificacions contigües estan adossades quan no hi ha superfícies de
domini públic entre les seves parcel·les, i això amb independència del tipus
d’ordenació de l’edificació.

Article 100. LIMITACIONS EN LA PUBLICITAT EXTERIOR

1. Queda prohibida la instal·lació de cartells publicitaris i publicitat exte-
rior enganxada a les façanes i mitgeres dels edificis, així com a les tanques dels
solars i al seu interior.

2. Queda prohibida la instal·lació de cartells publicitaris a tot el sòl rústic
del terme municipal d’Eivissa.

3. A l’efecte del present article, no es consideraran cartells publicitaris els
simples rètols de caràcter informatiu, els que assenyalin llocs d’interès general
no comercials, les senyalitzacions, i els rètols o anagrames corresponents a les
activitats autoritzades que comptin amb la preceptiva llicència municipal, i
situats a la mateixa finca on es desenvolupin.

Article 101. CONDICIONS D’ESTÈTICA I COMPOSICIÓ 

1. Totes les edificacions, construccions i instal·lacions de qualsevol tipus
o naturalesa, a més de respectar les disposicions particulars establertes en aques-
tes normes, s’hauran d’adaptar al seu entorn i al seu ambient, harmonitzant amb
ell, sense desfigurar les perspectives pròpies del paisatge en el qual s’hagin de
situar. L’Ajuntament denegarà les llicències quan incompleixin aquest deure. Es
respectaran els criteris continguts en aquest article, sense perjudici de les con-
dicions més específiques establertes en altres articles o al Catàleg Municipal del
Patrimoni Històric o als planejaments incorporats.

2. A la zona de Dalt Vila, la Marina i sa Penya les obres de nova planta,
d’ampliació i de reforma es regularan per les normes dels corresponents Plans
Especials on se situïn. La instal·lació d’aparells d’aire condicionat, antenes i
altres elements que afectin l’estètica del Conjunt s’ha de realitzar de forma que
quedi oculta a la vista. Aquesta condició serà aplicable a tots els elements pro-
tegits, amb independència de la seva classificació del sòl.

3. A sòl urbà, les obres de nova planta, d’ampliació i de reforma respecta-
ran els següents criteris:

a) Façanes
La composició dels buits sobre el pla de la façana serà lliure però es durà

a terme preferiblement articulant els esmentats buits sobre eixos verticals.
S’exceptuen d’aquesta regla els buits de la planta baixa.

Materials i color: en general i preferiblement, la utilització dels materials
d’acabat i solucions constructives seran de semblants característiques a les defi-
nides per al nucli antic.

b) Cossos amb vol
La vora vista de les plaques volades no serà d’un guix superior a 15 cm.

c) Cobertes
A les zones d’ús característic residencial o turístic, no es permetran cober-

tes inclinades.

4. A sòl rústic, les obres de nova planta, d’ampliació i de reforma respec-
taran els següents criteris:

a) Façanes
La composició dels buits sobre el pla de la façana es durà a terme seguint

les característiques tipològiques de l’arquitectura tradicional, en la qual predo-
mina el massís sobre els buits. Els buits haurien de ser preferentment rectangu-
lars. Podran exceptuar-se d’aquesta regla els buits d’accés de la planta baixa.

Materials i color: en general, la utilització dels materials d’acabat i solu-
cions constructives seran de semblants característiques a les definides per al
nucli antic.

b) Cobertes.
Als edificis d’ús característic residencial o turístic no es permetran cober-

tes inclinades.

5. En casos degudament justificats (edificis o posicions singulars, usos i
edificis públics, etc.), l’Ajuntament podrà exceptuar el compliment de les nor-
mes d’estètica i composició sempre que la solució alternativa de disseny pre-
senti clars avantatges per a l’espai públic i el paisatge.

6. Amb caràcter general, hauran de protegir-se i conservar-se en la mesu-
ra del possible, els individus o conjunts vegetals que, per les seves característi-
ques singulars, presentin un interès rellevant per al paisatge o el medi ambient
urbà.

7. Amb caràcter general, hauran de protegir-se i conservar-se en la mesu-
ra que sigui possible integrar-los en l’ordenació, els bancals tradicionals de
pedra.

8. Les antenes de qualsevol tipus i els elements tecnològics, a més d’har-
monitzar amb el seu entorn, hauran de garantir-ne la seguretat i salubritat.

SECCIÓ 8ª. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE SÒL RÚSTIC (SR)

Article 102. CRITERIS GENERALS DE LES ACTUACIONS A SÒL
RÚSTIC

1. El Sòl Rústic ha de ser preservat d’aquelles actuacions que impliquin la
instauració del fet urbà i dels usos típicament urbans. A cadascuna de les seves
àrees s’haurien d’aplicar les mesures tendents a evitar la pèrdua de les seves fun-
cions agràries o degradació dels seus valors naturals.

2. A l’efecte del disposat a la Norma 17 del PTI, no es permetrà agrupar
habitatges a sòl rústic.

Article 103. APROFITAMENTS ATÍPICS AL SÒL RÚSTIC I REGLA
PROPORCIONAL

1. D’acord amb l’establert a l’article 17 de la Llei del Sòl Rústic, el 10%
(deu per cent) de l’aprofitament lucratiu de les activitats declarades d’interès
general a sòl rústic serà atribuïble a l’Ajuntament d’Eivissa en la forma indica-
da al citat article.

2. Si una parcel·la està afectada per diverses qualificacions d’àrees de sòl
rústic diferents, per a determinar si compleix amb l’exigència de parcel·la míni-
ma, aquesta es verificarà comprovant que la suma de percentatges de superfície
de cada àrea respecte la superfície exigible per a cadascuna d’elles és igual o
superior a 100 (cent). No es podran comptabilitzar, per a aconseguir la superfí-
cie mínima, les àrees incloses a zones de major protecció que no admetin l’ús
que es pretén. En tot cas, l’edificació se situarà a l’àrea de menor protecció.

3. En cap cas seran admissibles transferències d’aprofitament urbanístic
entre les diferents àrees de SR i així, a cada àrea, seran d’aplicació totes les con-
dicions d’edificació respectives amb l’única excepció relativa a la consideració
de la superfície de parcel·la adscrita a la que cita l’apartat anterior.

Article 104. PARCEL·LACIONS A SÒL RÚSTIC

1. Tots els actes de parcel·lació a SR estan subjectes a la necessitat de prè-
via llicència municipal.

2. A sòl rústic no es podran realitzar parcel·lacions urbanístiques.

3. A sòl rústic no es podran realitzar parcel·lacions que, emparades en la
unitat mínima de cultiu agrari, no compleixin les condicions de parcel·lació que
s’estableixen en aquestes Normes, i no podran ser ocupades total o parcialment
per usos temporals o permanents que impliquin transformació de la seva desti-
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nació o naturalesa rústica.

4. A sòl rústic tan sols seran autoritzades les parcel·lacions que complei-
xin les condicions de parcel·la mínima corresponents en l’àrea de SR on se
situïn i sempre que les parcel·les resultants siguin accessibles a través de camins
existents i recollits a la cartografia del Pla General.

5. L’existència d’una parcel·lació il·legal a SR comportarà la denegació de
totes les llicències que puguin sol·licitar-se, la paralització immediata de les
obres i, si s’escau, l’expropiació per incompliment de la funció social de la pro-
pietat.

6. Si la parcel·la ha estat constituïda per agregació d’altres menors com
unitat independent i contínua amb posterioritat en l’aprovació inicial de la pre-
sent Revisió del Pla General, només serà edificable si compleix amb les condi-
cions de parcel·la mínima corresponents en l’àrea de SR on se situï.

Article 105. CAMINS A SÒL RÚSTIC

1. L’obertura de nous camins està subjecta a llicència prèvia municipal.
Només s’autoritzaran nous camins justificats en necessitats d’explotació agrària
en les finques. Per això, s’haurien d’aportar els projectes d’explotació oportuns
amb l’informe previ favorable de la Conselleria d’Agricultura respecte a l’ade-
quació de l’explotació projectada en la finca on es pretén situar.

2. Els tancaments de finques a SR es duran a terme garantint, en qualse-
vol cas, el dret de passada per a qualsevol dels camins que:

a) formi part de la xarxa local de camins definida als plànols del Pla
General;

b) comuniqui amb llocs significatius tals com cims, fonts, coves i paisat-
ges d’interès, etc.;

c) serveixi o hagi servit tradicionalment per a comunicar entre si els nuclis
de població del municipi d’Eivissa i pobles veïnals.

3. Les sol·licituds de llicències de tancament de finques que puguin supo-
sar tancament de camins existents, hauran de demostrar que no incompleixen
l’establert en aquest article.

4. Tots els camins que, esgrafiats o no als plànols, compleixin les caracte-
rístiques determinades en aquest article són considerats pel pla General
d’Eivissa d’interès general.

5. Els camins esgrafiats als plànols constitueixen un conjunt obert a noves
incorporacions. Una vegada reconegut oficialment el seu interès públic en vir-
tut d’aquest article seran esgrafiats als plànols corresponents. Els traçats esgra-
fiats que travessin vessants de pendent pronunciat o masses boscoses podran ser
corregits quan es disposi de dades o bases cartogràfiques més precises que les
utilitzades. Així mateix l’Ajuntament podrà variar o ajustar el traçat quan així
ho aconsellin raons d’interès general, subrogant-se el traçat original en el nou.
La seva amplària permetrà el pas de vehicles a les finques rústiques i per al seu
manteniment.

6. En tot cas, seran d’aplicació les condicions més restrictives establertes
al Capítol III del Títol II (Integració paisatgística i mediambiental) del PTI.

Article 106. TANCAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES

1. Tant als límits com a l’interior de la finca es permetran les tanques
necessàries per a la seva explotació racional. Les tanques podran ser:

- Massisses, d’altura no superior a un metre (1,00 m); per sobre d’aques-
tes es podran col·locar un embarrat de filferro o de reixeta fins a una altura de
2,00 m.

- Tanca a força d’arbustos o arbres fins a una altura de dos metres (2,00
m).

- Reixeta metàl·lica fins a un metre i mig (1,50 m) d’altura.

Les altures es consideraran en cada punt del terreny.

2. En aquelles finques que s’hagi d’executar un nou tancament, s’haurien
de complir les condicions de separació a camins següents:

a) Carreteres de la xarxa primària o secundària: tres metres (3 m) des de
l’aresta exterior de l’explanació, sense perjudici de les servituds establertes a la
Llei de Carreteres.

b) Carreteres de la xarxa local o rural i camins rurals: un metre (1 m) des

de l’aresta exterior de l’explanació, amb un mínim de tres metres (3 m) en l’eix
del vial.

En realitzar-se les noves tanques s’haurien d’excavar les cunetes.

3. Les obres de reparació, recrescut, ampliació, formació de xamfrans,
etc., en murs existents es realitzaran amb idèntics materials als de tanca origi-
nal.

4. D’acord amb el que disposa la Disposició Addicional 21a de les DOT,
els tancaments d’obra de fàbrica a les ANEI, ARIP i AAPI definits a la Llei
d’Espais Naturals es faran amb pedra natural calcària en murs de paret seca,
amb les dimensions màximes regulades amb caràcter general en aquest article.

5. En tot cas, seran d’aplicació les condicions més restrictives establertes
al Capítol III del Títol II (Integració paisatgística i mediambiental) del PTI.

Article 107. CONSTRUCCIONS QUE GUARDIN RELACIÓ AMB LA
NATURALESA RÚSTICA DE LES FINQUES

1. Als efectes previstos a l’article 20 de la Llei del Sòl 6/98 i a l’apartat 2n
de l’article 21 de la Llei 6/1997 de sòl rústic, tan sols es consideraran ‘cons-
truccions destinades a explotacions agràries que guardin relació amb la natura-
lesa i destinació de la finca’ les següents: edificacions i instal·lacions agràries
auxiliars, hivernacle, aljubs, casetes d’eines i construccions rústiques tradicio-
nals existents.

2. Les obres de nova planta, reforma i ampliació de les construccions defi-
nides en aquest article haurien de ser les estrictament necessàries i adequades
per al desenvolupament de les activitats agràries o de conservació i defensa del
mitjà natural, i no podran suposar la transformació de la destinació i caracterís-
tiques essencials dels terrenys. En tot cas, haurà d’incorporar-se a l’expedient
informe favorable de la Conselleria d’Agricultura sobre el compliment de les
condicions anteriors.

3. Les sol·licituds de llicència d’obres referides a aquestes construccions
compliran els paràmetres edificatoris que a cada àrea de SR es determinin en
aquest Pla General. Haurien d’anar acompanyades d’una justificació de la
superfície i del volum que es pretén construir en funció de les necessitats agro-
pecuàries de la finca i, si s’escau, del projecte tècnic d’explotació agrària degu-
dament justificat. D’acord amb el previst a la Disposició Addicional 16a de les
DOT, els edificis i instal·lacions considerats com a vinculats a les activitats rela-
cionades amb la destinació o naturalesa de les finques rústiques queden eximits
d’aportar la prèvia declaració d’interès general de l’activitat.

4. S’entendrà per edificació o instal·lació agrària auxiliar, totes aquelles
construccions que sense estar destinades ni condicionades per a estada de per-
sones, són necessàries per a l’explotació agropecuària d’una finca rústica, així
com les destinades en l’emmagatzematge de productes agraris de o per a pro-
ducció pròpia (estables, pallers, dipòsits de maquinària agrícola, magatzems
agrícoles, cellers, etc.).

Les edificacions i instal·lacions auxiliars s’ajustaran a les condicions
generals d’edificació per a sòl rústic, a les condicions particulars de l’àrea on
estiguin incloses i a les condicions particulars següents:

a) Solament tindran una planta d’altura, amb una altura total estrictament
ajustada a les necessitats funcionals de l’ús agrari que es destini, el límit màxim
de la qual serà de 5,00 m (cinc metres).

b) Els buits d’il·luminació i ventilació se situaran a una altura superior als
2,00 m (dos metres).

c) Si fos necessari construir una escala, aquesta serà sempre exterior i des-
coberta, excepte dels supòsits del sub-apartat següent.

d) Per a edificacions o instal·lacions que, per la seva destinació o funció,
mereixin notòriament un tractament singular (molins, magatzems de gra, ins-
tal·lacions d’aprofitament d’energies alternatives, etc.) s’admetran les condi-
cions particulars de disseny, volumetria i acabats apropiats a la seva finalitat,
sempre que es respectin tots els paràmetres reguladors, excepte els referits a l’al-
tura de l’edificació.

e) Les instal·lacions destinades a animals hauran de realitzar les obres
d’impermeabilització del sòl sobre el qual s’instal·lin, per a impedir que els resi-
dus orgànics puguin contaminar les aigües freàtiques. Els residus s’abocaran a
un sistema depurador de dimensions i característiques adequats a la quantitat
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que es generi. Els residus sòlids, en tant que no es distribueixin com a abona-
ment per a la finca, s’emmagatzemaran a un lloc amb pavimentació impermea-
ble.

5. Hivernacles són aquelles construccions, provisionals o fixes, transpa-
rents o translúcides destinades a la protecció de cultius d’altura màxima inferior
a tres metres i cinquanta centímetres (3,50 m). A l’efecte d’aplicar les condi-
cions d’edificació de cada qualificació del sòl rústic, els hivernacles no compu-
taran com a superfície edificada, ni com a volum, ni com a ocupació.

6. Aljubs són dipòsits d’aigua destinats a l’ús agrícola-ramader construïts
generalment per sobre de la rasant. Es procurarà la utilització de tècniques tra-
dicionals en el seu acabat exterior.

7. Casetes d’eines. Les casetes d’eines són petites construccions destina-
des a la guarda i emmagatzematge d’eines i ferramentes per a l’explotació agrà-
ria de la finca. Es caracteritzen per a complir tots els paràmetres següents:

- emplaçament adossat a qualsevol zona de la finca (no fa falta permís del
propietari confinant);

- superfície construïda màxima: 20 (vint) m2 .
- planta rectangular;
- estructura portant de murs de càrrega;
- un màxim d’una finestra amb màxima dimensió horitzontal de 0,80 m

(vuitanta centímetres); i
- una sola porta d’accés.

8. Construccions rústiques tradicionals. Les construccions rústiques tradi-
cionals tals com barraques de pagès, barraques de carboner, safareigs, canals,
sínies, pous, molins, aljubs, casetes d’eines, etc., s’hauran de conservar.

Es podran realitzar totes les restauracions i modificacions que tendeixin a
conservar la funcionalitat de les construccions rústiques tradicionals sempre que
no estiguin catalogades i no s’alterin substancialment les seves característiques
estètiques. 

9. En el cas de llicències d’edificació per usos determinats que no siguin
habitatges s’ha de complir l’article 23 de la llei 16/2006, concordança del per-
mís d’instal·lació i de la llicència d’edificació i ús del sol.  La llei 16/2006, de
17 d’octubre, estableix el procediment aplicable, prèvia declaració d’interès
general.

10. Les activitats necessàries per a una explotació agrària o vinculades
directament a l’explotació estan excloses de l’obligació de sol·licitar i obtenir
permís d’instal·lació i llicència d’obertura i funcionament (article 3.3 llei
16/2006).

Article 108. CRITERIS D’INTEGRACIÓ AMBIENTAL O ESTÈTICA
DE LES CONSTRUCCIONS A SÒL RÚSTIC

1. Les construccions i edificacions a instal·lar a sòl rústic s’hauran d’a-
daptar a l’ambient on se situïn, harmonitzant i essent respectuoses amb el seu
entorn. Totes les obres s’integraran en el paisatge i seran projectades amb aquest
criteri. A aquest efecte, es respectaran les condicions i criteris d’integració tipo-
lògica, paisatgística i mediambiental establerts pel PTI a sòl rústic.

2. L’emplaçament de les construccions serà el menys impactant des del
punt de vista paisatgístic i mediambiental. La tipologia i l’estil arquitectònic
estaran en la línia de l’utilitzat tradicionalment, una arquitectura no estrident,
senzilla i funcional. La volumetria es basarà en cossos de planta sensiblement
rectangular, amb cobertes planes.

3. Els elements naturals i de pedra del país queden recomanats en qualse-
vol de les seves fàbriques i acabats. Les pedres d’importació s’utilitzaran de
forma restrictiva. Els acabats que no siguin de pedra s’haurien de cuidar espe-
cialment quant al color. S’utilitzaran bàsicament els colors blanc, ocre, o colors
terrosos, i qualsevol altra coloració s’haurà d’estudiar en harmonia amb el con-
junt paisatgístic cercant la concordança més que el contrast. Els elements de
portes s’hauran de dissenyar seguint la pauta anterior, quedant expressant pro-
hibida la porta metàl·lica o de plàstic (PVC, etc.).

4. La superfície dels buits serà sempre molt inferior a la dels massissos.
Les parets cegues seran un element estètic preponderant. L’ús d’arcs es restrin-
geix a les portes i porxos en planta baixa, i no es permetent la successió reitera-
tiva d’arcs per a sostenir porxos, terrasses o altres buits oberts a la façana.

5. Queden prohibides les excavacions a l’aire lliure i les rases i terraplens

que transformin sensiblement tot o part del perfil natural del terreny de les fin-
ques rústiques, procurant el menor impacte paisatgístic possible. Als efectes
anteriors, tampoc es permetran diferències de cota respecte el terreny natural
superiors als permesos pel PTI, ni moviments de terra que afectin a més del 10
% de la parcel·la ni a menys de 2.000 m2 per parcel·la.

6. Es recomana que les zones que s’hagin de pavimentar, a excepció de les
destinades a la recollida d’aigües pluvials, es realitzin amb materials permea-
bles, evitant els asfalts i formigons, i utilitzant les tècniques tradicionals pròpies
de l’emplaçament corresponent.

7. Els elements estranys a la tipologia rural de les edificacions
(instal·lacions, antenes, plaques solars, etc.) s’hauran d’integrar de manera
coherent i harmoniosa dintre del paisatge global del conjunt.

8. L’enllumenat dels espais exteriors serà el mínim necessari i durarà el
mínim temps per a l’ús permès de la finca. La disposició de l’enllumenat serà
tal que la contaminació lluminosa sigui mínima.

9. En tot cas, seran d’aplicació les condicions més restrictives establertes
al Capítol III del Títol II (Integració paisatgística i mediambiental) del PTI.

Article 109. ESTABLIMENTS D’ÚS TURÍSTIC A SÒL RÚSTIC

1. Queden prohibits establiments d’ús turístic de nova planta a tot el sòl
rústic d’Eivissa.

2. Malgrat el disposat en l’apartat anterior, podran autoritzar-se els esta-
bliments actualment regulats al Decret 62/1995, de 2 de juny, pel qual es regu-
la la prestació de serveis turístics en el medi rural de les Illes Balears, en edifi-
cis inclosos en Catàleg Municipal del Patrimoni Històric o en habitatges rústics
tradicionals. L’activitat haurà d’obtenir, amb caràcter previ a l’obtenció de la
corresponent autorització turística i de la llicència municipal d’obres, la decla-
ració d’interès general i estarà referida a una oferta de gran qualitat i projectar-
se en edificacions i annexos existents i construïts abans del 01.01.1940 per a
Hotel Rural i abans del 01.01.1960 per a Agroturisme.

3. Una vegada obtinguda la declaració d’interès general, la llei 16/2006,
de 17 d’octubre, estableix el procediment aplicable per obtenir el preceptiu per-
mís d’instal·lació, previ a la llicència d’edificació, i la posterior llicència muni-
cipal d’obertura i funcionament.

Article 110. AFECCIONS ACÚSTIQUES AERONÀUTIQUES A SÒL
RÚSTIC

A les zones de sòl rústic incloses a la franja d’afecció acústica de l’aero-
port d’Eivissa corresponents a les corbes isòfones Leq 50 dB(A) Nit i Leq 60
dB(A) Dia no es podran autoritzar nous habitatges, nous usos docents ni sanita-
ris, ni ampliar les superfícies ja existents destinades aquests usos. En cas de con-
tradicció, respecte als usos residencials o dotacionals educatius o sanitaris per-
mesos o condicionats a Sòl Rústic, amb altres articles de les normes urbanísti-
ques, prevaldrà el que es disposa al present article.

Article 111. ESTUDI D’IMPACTE PAISATGÍSTIC

1. Qualsevol obra o construcció a situar a sòl rústic i vinculada a usos
condicionats, bé sigui habitatge unifamiliar o usos vinculats a activitats decla-
rades d’interès general, haurà de comptar amb la corresponent justificació de la
idoneïtat de la seva posició i forma des del punt de vista de la millor integració
paisatgística. Aquesta justificació es presentarà com a part del projecte d’obres
amb la sol·licitud de la llicència. En cas de contradicció, respecte als usos resi-
dencials o dotacionals educatius o sanitaris permesos o condicionats a Sòl
Rústic, amb altres articles de les normes urbanístiques, prevaldrà allò disposat
al present article.

2. En tot cas, es respectaran les condicions i criteris generals d’integració
paisatgística i mediambiental establerts pel PTI.

SECCIÓ 9a. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE SÒL URBÀ (SU)

Article 112. TIPUS DE SÒL URBÀ SEGONS EL SEU NIVELL
D’URBANITZACIÓ

1. Sòl urbà amb urbanització consolidada

Tenen la categoria de sòl urbà amb urbanització consolidada els terrenys
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assignats a tal classe que compleixen les dues condicions següents:

a. comptar amb les infraestructures d’accés rodat, proveïment d’aigua,
evacuació d’aigües i subministrament d’energia elèctrica, en les condicions tèc-
niques suficients per a donar servei adequat als usos i intensitats previstes en
l’ordenació i amb connexió a les xarxes generals d’infraestructures i serveis.

b. que no resulti precís efectuar operacions d’equidistribució de beneficis
i càrregues.

En aquesta categoria de sòl urbà, corresponent al previst a l’article 14.1 de
la Llei del Sòl, s’aplica l’ordenació del Pla directament. El nivell de precisió és
suficient com per a poder sol·licitar la corresponent llicència d’obres d’edifica-
ció.

Quan la parcel·la no tingui la condició de ‘solar’ perquè existeixin obliga-
cions sense complimentar quant a la urbanització i/o cessió de sòl i altres càrre-
gues que puguin recaure sobre ella, s’estarà al disposat en aquestes Normes i el
PTI per a poder autoritzar la urbanització i edificació simultànies.

2. Sòl urbà sense urbanització consolidada

Tenen la categoria de sòl urbà sense urbanització consolidada la resta de
terrenys assignats a tal classe, amb independència del seu grau de consolidació
per l’edificació. La totalitat d’aquests terrenys estan inclosos en àmbits de ges-
tió per a execució d’actuacions sistemàtiques d’urbanització.

En aquesta categoria de sòl urbà, corresponent al previst en l’article 14.2
de la Llei del Sòl, es delimiten els següents tipus d’àmbits de gestió:

* Unitats d’actuació (UA), l’ordenació de les quals queda resolta de
manera completa i detallada a la documentació gràfica del Pla i a les fitxes
corresponents. Aquestes àrees poden ser de dos tipus, segons estiguin subjectes
o no a desenvolupament ulterior de la seva ordenació mitjançant la redacció
d’alguna figura de planejament (Pla Especial o Estudi de Detall) en desenvolu-
pament de les determinacions del Pla i conformement al que es disposa per mitjà
d’instruccions i recomanacions a les fitxes corresponents. Al Programa
d’Actuació del Pla s’assenyalen els terminis en els quals ha de ser aprovat el pla-
nejament de cadascuna d’aquestes àrees.

* Sistemes generals subjectes a la redacció de plans o projectes específics
per a la seva execució.

Article 113. UNITATS O POLÍGONS D’ACTUACIÓ A SÒL URBÀ

1. Els terrenys inclosos en una unitat d’actuació tindran l’aprofitament
que resulti de l’aplicació de la qualificació urbanística grafiada als plànols d’or-
denació corresponents i de les determinacions particulars incloses a la corres-
ponent Fitxa d’Unitat d’Actuació, una vegada efectuada l’oportuna
reparcel·lació i satisfetes les càrregues i cessions que caracteritzen el règim jurí-
dic del sòl urbà.

2. Les parcel·les de sòl urbà que, en estar parcialment afectades per ces-
sions de terrenys obligatòries i gratuïtes, assumeixin dintre dels seus límits la
càrrega que els correspongui i no es trobin incloses en polígons o unitats d’ac-
tuació, podran ser considerades amb caràcter general com a unitats de gestió
independents.

3. L’execució de les determinacions relatives a les unitats d’actuació es
farà en primer lloc mitjançant el sistema d’actuació previst a la fitxa correspo-
nent, sense perjudici de la possibilitat de canviar de sistema d’actuació i/o d’a-
plicar la via d’execució subsidiària segons preveu la legislació vigent.

4. Als efectes previstos a l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà d’ofici
canviar el sistema d’actuació o bé procedir a l’execució subsidiària d’aquelles
unitats o polígons d’actuació a les quals no hi hagi hagut cap actuació adminis-
trativa, per causa imputable a la iniciativa privada, en el termini d’un (1) any
comptat des que existeixi l’obligació programada d’iniciar el seu desenvolupa-
ment. El mateix succeirà quan, una vegada iniciada la tramitació, aquesta es
ralenteixi injustificadament o s’aturi durant un termini superior a sis (6) mesos
per causes imputables a la iniciativa privada.

5. La Fitxa d’Unitat d’Actuació podrà establir la qualificació detallada
dels usos permesos.

6. Quan, per les característiques ho aconsellin (orografia, imprecisions de
la cartografia base, etc.), l’Ajuntament podrà exigir la redacció prèvia d’un

Estudi de Detall o altre instrument de planejament per a desenvolupar l’ordena-
ció dibuixada als plànols del Pla General.

7. Les obres de dotació de serveis de les UA enllaçaran amb els serveis
dels espais confrontants i, si s’escau, complementaran la seva urbanització,
sense que quedin espais residuals amb dotació incompleta o que apareguin dis-
continuïtats que puguin condicionar negativament l’ús del domini públic.

Article 114. EDIFICACIONS A PARCEL·LES QUE INCOMPLEIXIN
LA CONDICIÓ DE SOLAR

1. A sòl urbà no es podran concedir llicències a terrenys que prèviament
no tinguin la condició de solar, tret que es garanteixi la urbanització i edificació
simultànies.

2. Per a autoritzar a sòl urbà amb urbanització consolidada l’edificació de
terrenys que no tinguin la condició de solar, serà necessari, com a garantia de la
realització de les obres d’urbanització:

a) que en la sol·licitud de llicència, el particular interessat, es comprome-
ti expressament a l’edificació i urbanització simultànies establint-se un termini
de finalització de l’edificació; l’Ajuntament podrà exigir les garanties o fiances
necessàries per a assegurar l’execució de la urbanització que correspongui; i

b) que en l’escrit de la sol·licitud de llicència es comprometi, en qualse-
vol cas, a no utilitzar la construcció fins que no estigui conclosa l’obra d’urba-
nització.

3. A sòl urbà sense urbanització consolidada, els propietaris de terrenys
inclosos a polígons o unitats d’actuació podran sol·licitar llicència d’edificació
abans que els esmentats terrenys adquireixin condició de solar, quan reuneixin
aquests requisits:

a) que haguessin guanyat fermesa, en via administrativa, l’acord d’apro-
vació del projecte de reparcel·lació o de compensació, si un o un altre fossin
necessaris per a la distribució de beneficis i càrregues del planejament, havent-
se complert pels propietaris del sòl tots els requisits exigibles per a la formalit-
zació de la cessió gratuïta dels terrenys amb destinació pública inclosos en la
unitat d’actuació o polígon;

b) que la infraestructura bàsica del polígon o unitat d’actuació estigui rea-
litzada en la seva totalitat, d’acord amb l’establert per la norma 31.1 PTI, i que
per l’estat de realització de les obres d’urbanització de la parcel·la sobre la qual
s’ha sol·licitat llicència es consideri previsible que, a l’acabament de l’edifica-
ció, la parcel·la de la qual es tracti tindrà tots els serveis; i

c) que a l’escrit de sol·licitud de llicència, el propietari es comprometi, en
qualsevol cas, a no utilitzar la construcció fins que no estigui conclosa l’obra
d’urbanització, tenint present el disposat a la norma 31.2 PTI.

Article 115. EDIFICACIONS A PARCEL·LES QUE INCOMPLEIXIN
REQUISITS DE SUPERFÍCIE O AMPLÀRIA MÍNIMA

1. Quan una parcel·la incompleixi alguna de les condicions de superfície
o façana mínimes, les seves condicions d’edificabilitat seran les següents:

a) Si la parcel·la procedeix d’una parcel·lació anterior a la data de refe-
rència de les presents Normes, la parcel·la serà edificable, essent la seva edifi-
cabilitat la que determinin les ordenances. A aquest efecte, s’haurà d’acreditar
fefaentment aquesta parcel·lació.

b) Si la parcel·la ha estat constituïda com unitat independent amb poste-
rioritat a la data de referència de les presents Normes, no serà edificable mentre
no es procedeixi a la seva regularització.

2. Quan a parcel·les existents amb dimensions inferiors a les mínimes,
definides en el sub-apartat anterior a) es justifiqui la impossibilitat d’edificar
raonablement amb les separacions a partions establerts a la seva zona d’orde-
nança, podrà tramitar-se un Estudi de Detall de reordenació de volums.

3. A les parcel·les d’ús residencial definides al sub-apartat anterior a), amb
dimensions inferiors a les mínimes, l’aplicació de l’índex d’intensitat d’ús resi-
dencial establert a la respectiva ordenança permetrà sempre com a mínim un
habitatge per parcel·la.

Article 116. REORDENACIÓ DE VOLUMS. ESTUDIS DE DETALL
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1. Es permetrà la modificació de l’ordenació de volums establerta pel pla
General a qualsevol de les zones mitjançant un Estudi de Detall quan la nova
ordenació proposta present, segons el parer de la Corporació Municipal, clars i
objectius avantatges urbanístics per a la ciutat i per a l’interès general. En tot
cas, hauran de justificar el compliment dels criteris de la Norma 33.2.2 del PTI,
sobre minimització de l’impacte de l’ordenació detallada d’àrees consolidades a
sòl urbà.

2. Aquesta ordenació de volums no podrà suposar increment d’ocupació
de sòl ni de l’altura màxima de cada illa ni de la superfície i volum edificables,
ni alterar els usos establerts amb caràcter limitatiu, exclusiu o predominant, lle-
vat dels supòsits contemplats a l’article 120.3. Tampoc podrà ser incrementada
la densitat de població. En aquest sentit, no es podrà transferir en l’ús residen-
cial, superfície edificable destinada a altres usos. En qualsevol cas s’hauran de
respectar les restants determinacions del Pla General.

3. En cap cas l’esmentada reordenació podrà ocasionar perjudici ni alterar
les condicions d’ordenació de les possessions confrontants. En aquest sentit,
s’haurà de garantir en totes les façanes dels edificis veïns un assolellament
mínim de tres (3) hores el 22 de desembre.

4. Prèviament a la redacció de l’Estudi de Detall se’n podrà presentar un
Avanç que contindrà un esquema de la proposta a desenvolupar, a efectes admi-
nistratius interns.

5. L’Estudi de Detall contindrà els documents suficients tals com plans,
perspectives, fotografies actuals, maquetes, etc., en els quals es justifiqui la
solució proposada, estudiant comparativament l’esmentada solució amb la per-
mesa per les ordenances vigents.

6. En cas d’aprovació de l’Estudi de Detall, l’Ajuntament fixarà el termi-
ni màxim que consideri procedent per a la presentació de la sol·licitud de lli-
cència i del projecte corresponent.

7. L’àmbit mínim dels Estudis de Detall serà una illa completa.
Excepcionalment i quan segons el parer de la Corporació Municipal no s’afecti
a altres parcel·les, l’àmbit podrà reduir-se a totes les parcel·les confrontants amb
l’àrea estricta on es concentri la modificació de l’ordenació.

Article 117. TANCAMENT DE PARCEL·LES

1. Les tanques de parcel·les a sòl urbà podran ser:

a) A les zones regulades per alineació de vial o espai lliure públic: mas-
sisses i opaques, d’altura no superior a dos metres (2,00 m), realitzades amb els
tradicionals pedra i morter, o a força de peces prefabricades, marès o materials
ceràmics, sempre que s’ajustin en els seus acabats als criteris d’harmonització
del Pla General, segons sigui el seu entorn.

b) A les restants zones de sòl urbà i de sòl urbanitzable: massisses, d’altu-
ra no superior a un metre i vint centímetres (1,20 m); per sobre d’aquestes es
podrà col·locar un clos de filferro o reixeta fins a una altura de dos metres (2,00
m).

Les altures es consideraran en cada punt de la vorera o del terreny, segons
sigui el tipus d’ordenació.

2. Les obres de reparació, recrescut, ampliació, formació de xamfrans,
etc., en murs existents es realitzaran amb idèntics materials i acabats als de la
tanca original.

Article 118. OBLIGATORIETAT DE RESERVA D’APARCAMENTS

1. A tots els solars situats en trams de carrers de més de 5,00 m (cinc
metres) d’amplària i amb una longitud de façana superior a 12,00 m (dotze
metres) serà obligatori reservar espai d’aparcament en la proporció mínima de
1,50 places (una plaça i mitjana) per cada habitatge o 100 m2 construïts o frac-
ció. A les promocions d’habitatge protegit el ràtio anterior podrà ser d’1 (una)
plaça per cada habitatge o 100 m2 construïts o fracció.

2. En obres d’ampliació, quan la superfície a ampliar a un edifici fos supe-
rior al 50% (cinquanta per cent) de l’existent en el moment de l’entrada en vigor
de la present Revisió del Pla General, serà obligatòria la reserva d’espai desti-
nat a aparcaments al propi solar quan aquest compleixi les condicions de l’a-
partat anterior. El nombre de places d’aparcament a reservar es referirà a la
superfície que s’amplia. S’exceptuen del disposat en aquest apartat les zones del
centre històric regulades pels respectius PEPRI.

Article 119. DISSENY D’APARCAMENTS OBLIGATORIS

1. El disseny dels garatges es realitzarà de tal forma que permeti evacuar
qualsevol vehicle aparcat amb un màxim de tres maniobres. Es permetran els
munta-cotxes com solució única d’accés de vehicles als soterranis.

2. Es denomina plaça d’aparcament l’espai rectangular destinat a aparca-
ment d’un cotxe. La seva longitud o fons mínim serà de quatre coma trenta
(4,30) metres i la seva amplària de dos coma vint (2,20) metres. Els vehicles a
situar a cada plaça no podran sobresortir dels límits de l’esmentat rectangle. Al
rectangle de cada plaça no s’admetran minves de la seva superfície. Almenys el
deu per cent de les places obligatòries (10 %) tindran una longitud superior a
4,80 m.

3. A l’accés de vehicles a aparcaments de més de 12 places, els quatre (4)
metres compresos entre la porta i l’alineació oficial hauran de ser horitzontals.
Les rampes tindran un pendent no superior al vint per cent (20%).

4. Els carrils de circulació tindran una amplada superior a 2,50 m.
L’amplària mínima dels carrils enfront de les places en bateria es regirà pel
següent quadre:

Amplada plaça (m)     < 2’30       2’40      2’50      2’60      > 2’70
Amplada carril (m)        5’50       5’25      5,00       4’75        4’50

5. Tant els carrils de circulació com els de maniobres tindran als trams
corbs un radi inferior mínim de tres coma noranta (3’90) metres i una amplària
mínima de dues coma setanta-cinc (2’75) metres.

6. Els espais destinats a places d’aparcament no es podran superposar amb
els destinats a carrils de circulació i maniobra. No es permet la ubicació de cap
element constructiu, tals com pilars, baixants, murs, etc. en els carrils de circu-
lació i maniobra.

7. L’altura mínima entre paviments i sostres horitzontals serà de dos coma
vint (2’20) metres que no es podrà reduir a menys de dos (2) metres en cap punt
per canalització, elements estructurals o qualsevol altres elements fixos, excep-
te al fons de les places, on es podrà reduir a un coma setanta-cinc (1’75) metres
d’altura, amb una profunditat màxima de seixanta (60) centímetres.

8. Els sistemes de ventilació estaran projectats i es realitzaran amb ampli-
tud suficient per a impedir l’acumulació de gasos nocius en proporció capaç de
produir accidents. En cas de no ser possible la ventilació natural, s’haurà d’ins-
tal·lar un sistema de ventilació forçada que haurà d’assegurar una renovació
mínima d’aire de quinze (15) m3 per hora i per m2 de superfície del local. Els
garatges, així mateix, hauran de disposar d’un conducte independent per a cada
planta o local a raó de zero coma cinquanta (0’50) m2 per cada dos-cents (200)
m2 de superfície d’aparcament en planta, llevat de norma de rang superior i de
major exigència.

El disseny de les condicions mínimes de ventilació dels aparcaments a
l’interior d’edificacions està regulat al RD 314/2006, de 17 de març, pel qual
s’aprova el Codi Tècnic de la Edificació (Documents Bàsics HS Ventilació i DB
SI) i al vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (en matèria de segure-
tat industrial). Així mateix s’han tenir en compte les condiciones mínimes que
determina l’article 23.2 de la llei 16/2006, de 17 d’octubre.

9. A cada local o planta d’aparcament s’hi hauran de preveure sistemes
que permetin l’evacuació d’aigua i altres líquids, separant els greixos de l’eva-
cuació d’aigua.

10. Als garatges de superfície útil inferior a 75 (setanta-cinc) m2 o amb
capacitat de tres places o menys, tan sols serà obligatori respectar la dimensió i
altura mínima de les places establertes en aquest article.

11. En el tràmit del permís d’instal·lació dels aparcaments construïts a
l’empara de la normativa anterior, podrà exceptuar-se del compliment de les
condicions de disseny d’aquest article.

12. En el projecte bàsic de l’edificació s’adjuntarà el projecte
d’instal·lació de l’aparcament d’acord amb els requisits que estableix l’article 18
de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre.

Article 120. ALTRES CONDICIONS DERIVADES DE L’OBLIGATO-
RIETAT DE RESERVA D’APARCAMENT

1. Es podrà ocupar íntegrament el subsòl per a ús d’aparcaments en plan-
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tes soterrani o semisoterrani amb les limitacions següents:

a) Als espais de reculada només s’admetran plantes soterrani, això és, que
no sobresurtin de la rasant del terreny original.

b) L’estructura i ordenació de l’aparcament subterrani no impedirà com-
plir amb un tractament adequat de l’espai lliure de parcel·la, el qual haurà d’en-
jardinar-se d’acord amb el disposat en aquestes Normes.

2. La dotació d’aparcaments haurà de satisfer-se en tot cas, admetent-se la
seva reserva en predis propers distants menys de 100 m (cent metres) del límit
del solar en qüestió sempre que:

a) Es vinculin registralment les places d’aparcament a l’edifici o solar
interessat.

b) Les places vinculades no minvin la dotació obligatòria d’aparcament de
cap altre predi.

Ambdues condicions haurien de documentar-se com a condició prèvia a
la concessió de la llicència d’obres.

3. A les zones de sòl urbà compreses entre els eixos de l’Avinguda
d’Ignasi Wallis, Avinguda de la Pau, Avinguda de Santa Eulària i límit del
Recinte Històric, els aparcaments obligatoris podran situar-se sobre rasant sense
que comptabilitzin com a superfície edificada. Per a ordenar el volum resultant,
haurà de redactar-se un Estudi de Detall que haurà de complir les següents con-
dicions:

a) L’àmbit de l’Estudi de Detall comprendrà almenys la parcel·la en qües-
tió i totes les confrontants, podent l’Ajuntament ampliar-lo raonadament a qual-
sevol altra que pugui considerar-se afectada per la nova ordenació de volums.

b) L’Estudi de Detall podrà incrementar l’ocupació sobre rasant, fins i tot
superant la profunditat edificable, si s’escau, però no podrà sobrepassar l’altura
reguladora (mesura en nombre de plantes i en metres).

4. Quan l’existència de restes arqueològiques que hagin de ser conserva-
des en aplicació de la legislació de patrimoni històric, impedeixi l’execució de
la reserva obligatòria d’aparcament, la dotació haurà de satisfer-se en tot cas,
però es podrà optar per alguna de les següents alternatives:

a) La vinculació registral que fa referència l’apartat 2 d’aquest article,
sense que en aquest cas existeixi el límit de distància màxima.

b) Els aparcaments obligatoris podran situar-se sobre rasant sense que
comptabilitzin com a superfície edificada. A aquests efectes, l’altura de l’edifi-
ci podrà augmentar-se en una planta o 2,50 m.

SECCIÓ 10a. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE SÒL URBANIT-
ZABLE

Article 121. DRETS I DEURES DELS PROPIETARIS DE SÒL URBA-
NITZABLE

1. Els propietaris de sòl classificat com a urbanitzable tindran dret a usar,
gaudir i disposar dels terrenys de la seva propietat conforme a la seva naturale-
sa rústica.

2. Els propietaris de sòl classificat com a urbanitzable tindran dret a pro-
moure la seva transformació instant a l’Administració l’aprovació del correspo-
nent planejament de desenvolupament de conformitat amb el qual estableix la
legislació urbanística. A aquest efecte hauran de complir amb els deures esta-
blerts a l’article 18 de la Llei 6/98 de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valora-
cions.

Article 122. DESENVOLUPAMENT DEL SÒL URBANITZABLE

1. El sòl urbanitzable es desenvoluparà mitjançant Plans Parcials que
abastaran cadascun dels sectors delimitats als plànols.

2. Els propietaris de sòl urbanitzable inclòs a un sector delimitat pel pla
General hauran de presentar el corresponent Pla Parcial abans del termini esta-
blert a aquest efecte a la seva fitxa de característiques.

3. L’Ajuntament podrà redactar d’ofici els instruments de planejament
parcial i procedir a la seva execució subsidiària per si o mitjançant concessió a
tercers a través del corresponent concurs públic.

4. Els Plans Parcials compliran en els diferents sectors les determinacions

i condicions que per al seu desenvolupament particular es fixen en les fitxes de
característiques corresponents a cadascun d’ells.

5. Les ordenances particulars dels Plans Parcials s’ajustaran, en principi,
a les establertes en aquestes Normes per a les zones de sòl urbà, podent excep-
cionalment complementar-les. Els Plans Parcials hauran d’incorporar en les
seves determinacions les normes de protecció dels edificis, jaciments i béns que
estiguin inclosos en els corresponents àmbits.

6. Els Plans Parcials assenyalaran, si s’escau, les zones de protecció i ser-
vitud dels llits grafiats als plànols d’informació sobre conques naturals i zones
inundables, establint les determinacions necessàries sobre el condicionament
precís per a prevenir inundacions, especificant els usos permesos a les esmenta-
des zones de protecció i servitud.

Article 123. FITXA DE CARACTERÍSTIQUES DE PLANEJAMENT
PARCIAL

Les dades numèriques d’aprofitament i condicions d’edificació així com
els criteris particularitzats d’ordenació per a cada sector de planejament parcial
es recullen sintèticament a la corresponent fitxa de característiques de cada sec-
tor de sòl urbanitzable i la Memòria de Gestió del Pla General, les determina-
cions del qual són d’obligada observança per a cada Pla Parcial, juntament amb
les restants condicions urbanístiques recollides en aquestes Normes. Els plànols
d’ordenació complementen aquestes determinacions.

Article 124. USOS GLOBALS I DETALLATS A SÒL URBANITZABLE

1. El Pla General assigna a aquesta classe de sòl els usos globals definits
en aquestes Normes, que han d’incloure els diferents sectors de sòl urbanitza-
ble.

2. L’assignació d’usos detallats corresponents a cada ús global es realitza-
rà pel corresponent Pla Parcial per aplicació dels quadres de compatibilització
d’usos definits segons les ordenances particulars de cada zona de sòl urbà.

3. A l’efecte d’aplicació del càlcul de l’aprofitament mig, només compu-
taran els usos lucratius. Els usos no lucratius no consumeixen aprofitament.

4. Les dades d’aprofitament i superfícies per als usos lucratius s’entendran
com màxims. Per contra, la superfície dels usos no lucratius s’entendrà mínima,
sense perjudici del compliment dels estàndards definits a l’Annex al Reglament
de Planejament.

Article 125. FORMACIÓ DELS PLANS PARCIALS

1. L’Ajuntament o si s’escau, els particulars, redactaran els Plans Parcials
d’acord amb el que es disposa a l’article 136 del Reglament de Planejament.

2. L’Ajuntament, en l’exercici de les seves competències, vetllarà per a
que el disseny dels Plans Parcials s’adeqüi a les determinacions i criteris del Pla
General, i a les fitxes de característiques de cada sector.

3. L’Ajuntament podrà impulsar l’elaboració dels Plans Parcials redactant
d’ofici els documents necessaris, tant de planejament com de reparcel·lació,
amb independència que posteriorment repercuteixi el seu cost sobre els propie-
taris beneficiaris per la nova ordenació, que hauran d’abonar-lo en metàl·lic o
incrementar la cessió de l’aprofitament mig en la quantitat corresponent a aquest
cost.

4. La modificació dels Plans Parcials no eximirà del compliment dels ter-
minis temporals.

Article 126. AVANÇ DELS PLANS PARCIALS D’INICIATIVA PARTI-
CULAR

1. En els Plans Parcials d’iniciativa particular es podrà presentar un Avanç
orientatiu de l’ordenació que es proposa, a l’empara de l’article 115 del
Reglament de Planejament. En aquest Avanç es recolliran els esquemes de les
determinacions fonamentals del planejament parcial prenent com base el replan-
teig i mesuraments efectuats sobre el terreny i entre ells:

a) Ordenació amb el replanteig i disseny de l’espai urbà.

b) Desagregació de l’aprofitament global, amb assignació d’usos detallats
i quadre numèric de característiques.
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c) Inclusió si s’escau dels Sistemes Generals establerts o assignats pel pla
General.

d) Programació i sistema d’actuació.

e) Compromisos entre el Promotor i l’Ajuntament i qualsevol altres temes
que convingui precisar a l’efecte d’agilitar la tramitació del planejament i de l’e-
ficàcia de les seves determinacions.

f) Quantes altres determinacions que es consideri que poguessin tenir
rellevància. Ordenació amb el replanteig i disseny de l’espai urbà.

2. A la vista de l’Avanç proposat, l’Ajuntament introduirà, si s’escau, les
modificacions oportunes sobre la base de les determinacions, criteris i objectius
del Pla General.

Article 127. CONTINGUT DOCUMENTAL DELS PLANS PARCIALS

Els Plans Parcials contindran les determinacions necessàries per a asse-
gurar el compliment dels objectius del Pla General i els criteris d’ordenació i
disseny genèrics i específics de cada sector. Aquestes determinacions es desen-
voluparan mitjançant els documents assenyalats al Reglament de Planejament,
al seu article 45 i següents, i a més als documents següents:

a) S’aportarà un quadre sintètic en el qual hauran de figurar els extrems
següents:

- Superfície total del sector.
- Superfície de Sistemes Generals que assenyali el Pla General, si s’escau.
- Superfície de vials del Pla Parcial.
- Superfície de les parcel·les per a dotacions, serveis públics o d’interès

social de cessió obligatòria.
- Superfície edificable (suma de les parcel·les edificables).
- Sostre total edificable, suma de totes les plantes per a cadascun dels

usos, assenyalant concretament el corresponent als serveis socials, i
- Edificabilitat neta sobre superfície edificable.
b) S’adjuntarà una anàlisi de la incidència de la possible afectació, si s’es-

cau, per àrees d’interès natural, cultural o edificis o espais catalogats.
c) Estudi d’Avaluació d’Impacte Ambiental, amb les característiques

mínimes determinades al Decret autonòmic 4/1986, de 23 de gener.
d) Hauran d’establir-se els índexs d’intensitat d’ús turístic o residencial,

d’acord amb la normativa vigent.
e) L’organització de la documentació serà anàloga a la del Pla General,

havent-se de reproduïr el mateix sistema de documents del Pla (fitxes d’usos
compatibles, fitxes d’Unitats d’Actuació, etc.).

f) Al final de la tramitació dels Plans Parcials s’haurà de presentar un Text
Refós amb la documentació completa i actualitzada, amb el nombre d’exem-
plars que determinin els Serveis Tècnics, no inferior a tres.

g) Qualsevol modificació de les determinacions dels Plans Parcials obli-
garà així mateix a la presentació d’un Text Refós que inclogui la documentació
completa del pla modificat, així com la data de refundició, amb el nombre d’e-
xemplars que determinin els Serveis Tècnics.

h) Quanta documentació addicional fos precisa, deduïda de les caracterís-
tiques de l’ordenació, la integració dintre de l’ordenació del Pla General i el
compliment de les condicions específiques que estableix el Pla General.

Article 128. CRITERIS D’ORDENACIÓ I DISSENY DELS PLANS
PARCIALS

1. La urbanització del sòl urbanitzable respectarà els criteris mínims pre-
vistos per aquestes Normes, tant en disseny, dimensions com en continguts de
xarxa de serveis.

2. En el disseny dels Plans Parcials, a més dels criteris generals del Pla
General i els particulars de cada sector continguts en la fitxa de característiques
corresponent, es tindran en compte els següents:

a) Es tendirà a preservar els elements preexistents que, sense desvirtuar el
seu conjunt, puguin integrar-se activament –des del punt de vista de la forma i
funcions urbanes- en l’ordenació resultant (construccions, mitjà físic, vegetació,
subsòl, patrimoni arqueològic, etc.).

b) En la formalització de les determinacions de cada Pla Parcial que no
quedin expressament regulades en la fitxa de característiques corresponent es
perseguirà que l’acotació espacial, física i perceptiva dels espais urbans man-
tinguin relació amb l’estructura urbana de la ciutat mediterrània tradicional,
quan les tipologies edificatòries a implantar així ho permetin.

c) La disposició dels equipaments i zones verdes i el traçat de la xarxa vià-
ria rodada i per als vianants atendrà a un criteri de servei mixt, al propi sector i

a la ciutat confrontant, especialment quant a accessibilitat i estratègia d’ubica-
ció. S’evitaran, en tant que sigui possible, els vials en cul de sac, la necessitat
dels quals haurà de justificar-se.

d) A l’efecte d’integrar el nou espai urbà amb les seves zones limítrofs
s’estudiarà específicament el tractament dels espais urbans de vora de cada Pla
Parcial, a fi que els carrers, places o edificacions proposades siguin elements
d’harmonització i mai de discordança o singularització negativa.

e) A fi de garantir l’ús per als vianants s’adaptaran totes les actuacions a
la Llei 3/1993 de 4 de maig i el seu Reglament, aprovat per Decret 20/2003, per
a la millora de l’accessibilitat i de la supressió de les barreres arquitectòniques
per a persones amb mobilitat reduïda.

f)  Els aparcaments públics annexos a la vialitat tindran una capacitat
mínima d’una plaça per cada habitatge o cada cent metres quadrats (100 m2)
construïts o fracció i se situaran majoritàriament en la proximitat de les zones
que és previsible la concentració de persones comerços, col·legis, zones de reu-
nió o espectacles, etc.

g) A l’efecte d’establir equivalències entre nombre d’habitatges i d’habi-
tants per al càlcul de la capacitat de població del planejament es considerarà que
cada habitatge té tres (3) habitants.

h) Els vials d’ample menor a 10,00 m hauran d’estar degudament justifi-
cats per raons d’adaptació a la topografia o de respecte a construccions exis-
tents.

i) En els trams de vial en els quals sigui previsible la ubicació de parades
d’autobusos públics, aquestes es dissenyaran apartades dels carrils de circulació.

j) Es dissenyaran apartats de càrrega i descàrrega de vehicles i contenidors
d’escombraries en llocs que sigui previsible la seva necessitat.

k) Referent a infraestructures, implantació de serveis i espais lliures, s’es-
pecificaran els traçats i característiques dels vials, xarxes de proveïment d’ai-
gua, reg, hidrants contra incendis, sanejament, subministrament d’energia elèc-
trica, enllumenat públic, telecomunicacions, i, si s’escau, conducció de gas,
aigües regenerades i qualsevol altra que s’estimi necessària. La no procedència
haurà de ser degudament justificada. Totes les xarxes de serveis i les seves esco-
meses seran subterrànies.

l) Haurà d’ordenar-se el territori de forma tal que totes les parcel·les tin-
guin accés rodat. Es considerarà que una parcel·la té accés rodat, quan aquesta
parcel·la tingui una longitud de façana igual o superior a la meitat de la mínima
que doni enfront d’un vial públic rodat.

m) Els traçats que apareixen dibuixats als plànols tenen un caràcter indi-
catiu.

n) Els llits de tàlvegs i torrents que discorrin per sectors de sòl urbanitza-
ble que de moment es troben subjectes al règim establert a la Llei 29/1985, de 2
d’agost, d’Aigües i al Reglament que la desenvolupa (RD 849/1986), hauran
d’ordenar-se a fi de no perjudicar l’interès públic i de manera que no puguin
ocasionar-se mals posteriors a persones o coses, o contaminació d’aqüífers. És
per això que l’ordenació dintre del sector del domini públic hidràulic, precisarà,
d’acord amb el previst en els articles 9.3 i 78.1 del RDPH autorització adminis-
trativa de l’òrgan competent, que serà prèvia a l’aprovació del corresponent Pla
Parcial.

o) Procedeix l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament. En tot cas es compliran els requisits que estableix el document bàsic
DB SI 5 Intervenció dels bombers: condicions d’aproximació als edificis i
entorn dels edificis (RD 314/2006, de 17 de març i modificacions posteriors).

Article 129. RESERVES MÍNIMES

1. Tot Pla Parcial preveurà les reserves mínimes de cessió obligatòria i
gratuïta a l’Ajuntament que determina l’Annex al Reglament de Planejament i
les reserves per a habitatge protegit que estableix la legislació sectorial, consi-
derant que aquestes cessions corresponen com a mínim al sistema d’espais lliu-
res de domini i ús públic, els centres docents de titularitat pública, les zones
esportives de titularitat pública, i els terrenys necessaris per a la instal·lació i
funcionament de les restants dotacions públiques que el Pla Parcial assenyali.

2.  Quan algun dels mòduls mínims de reserva anteriors sigui superat per
l’establert a la fitxa de característiques corresponent, regirà aquest.

Article 130. AJUSTAMENT DE LA ZONIFICACIÓ

1. A fi de fer més flexible el replanteig de l’ordenació establerta ‘ab initio’
pel pla General, es permet, dintre de cada respectiu conjunt d’usos lucratius, la
reconversió d’unes zones en unes altres, amb el límit que cap d’elles guanyi o
perdi més del deu per cent (10%) del seu aprofitament inicial, ni es modifiqui
l’ús característic de l’ordenació. Aquesta reconversió no podrà implicar incre-
ment de l’aprofitament mig del sector i l’Ajuntament podrà desestimar-la si no
aprecia que sigui més avantatjosa per a l’interès general.

2. Quan la reconversió es faci en favor d’usos globals no prevists a la fitxa
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de característiques no es podrà sobrepassar més del deu per cent (10%) del total
del sostre del Sector, ni modificar el seu ús característic.

Article 131. EDIFICACIÓ A SÒL URBANITZABLE

1. Les facultats d’edificació contemplades a Sòl Urbanitzable no podran
ser exercides mentre no siguin aprovats els Plans Parcials corresponents a cada
sector, s’hagin complimentat els tràmits del sistema d’actuació corresponent i
s’executin les obres d’urbanització previstes en els mateixos, prèvia formalitza-
ció de les cessions obligatòries del planejament. Fins que no es donin aquestes
circumstàncies, no es podrà edificar ni aixecar altres instal·lacions que no siguin
les previstes com sistemes generals o aquelles de caràcter provisional previstes
a la legislació urbanística.

2. No obstant això, el previst en l’apartat anterior, a sòl urbanitzable, una
vegada aprovats el Pla Parcial, el Projecte d’Urbanització i el Projecte de
Compensació corresponents, podrà edificar-se amb anterioritat que els terrenys
estiguin totalment urbanitzats, sempre que es compleixin els requisits assenya-
lats en l’article 41 del Reglament de Gestió Urbanística i la norma 35 PTI.

SECCIÓ 11ª. RÈGIM DELS SISTEMES GENERALS

Article 132. REGULACIÓ DELS SISTEMES GENERALS

1. Els Sistemes Generals estan definits en els plànols i en la Memòria del
Pla General. La qualificació del sòl com Sistema General comporta la declara-
ció d’interès general dels usos i activitats que aquest sòl es destina o que en ell
se situen.

2. La regulació particular de cadascun dels usos als quals es vinculen els
elements dels sistemes generals, incloent les condicions que s’hauran de res-
pectar en la seva execució, es regirà per les condicions establertes en aquestes
Normes per a cada àrea concreta del territori municipal i en la normativa secto-
rial específica aplicable en funció de l’ús característic de cada sistema general.

3. La qualificació del sòl com a Sistema general comporta l’interès gene-
ral dels usos i activitats a què es destina l’esmentat sòl o que damunt d’ell se
situen. Sobre la base del planejament urbanístic, l’Ajuntament està facultat per
a imposar la continuïtat de tals usos i activitats de titularitat privada als sistemes
generals.

Article 133. DESENVOLUPAMENT I OBTENCIÓ DELS SISTEMES
GENERALS

1. Els Sistemes Generals es desenvoluparan mitjançant Plans Especials,
excepte quan el Pla General contingui les determinacions tals que ho facin inne-
cessari, o quan estiguin inclosos en polígons a desenvolupar per Plans Parcials
o Especials. Els Sistemes Generals podran desenvolupar-se per unitats comple-
tes o per parts diferenciables, a l’efecte de les quals l’Ajuntament delimitarà els
corresponents polígons, unitats d’actuació o, si s’escau, actuacions aïllades.

2. El desenvolupament dels sistemes generals s’efectuarà mitjançant la
redacció del projecte tècnic que correspongui, en funció de la matèria específi-
ca.

3. Els sistemes generals de titularitat pública s’obtindran per adscripció al
domini públic, afectes a l’ús determinat pel pla General, mitjançant la resolució
dels corresponents procediments expropiatoris, reparcel·latorios o compensato-
ris.

Article 134. EXECUCIÓ DELS SISTEMES GENERALS

L’execució de les obres i instal·lacions dels sistemes generals serà esco-
mesa per l’Administració pública i els particulars, d’acord amb les previsions
del Pla General i, si s’escau, en la mesura que determinin els Plans Especials en
cada classe de sòl, de la següent manera:

a) Per l’Administració Pública, d’acord amb les seves competències, per
a aquells sistemes generals establerts al sòl urbà i pels particulars en la part que
els correspongui en virtut dels compromisos de gestió fixats en el planejament.

b) Pels particulars en els casos de ser adjudicataris de concessions admi-
nistratives en la prestació de serveis públics, tant en els sistemes generals a sòl
urbà com en els establerts a càrrec del sòl urbanitzable.

c) Per l’Administració Pública i els particulars d’acord amb les determi-
nacions que referent a això contingui el Pla General i, si escau, en la mesura que
determinin els Plans Parcials a sòl urbanitzable o Especials de Reforma Interior

a sòl urbà.

Article 135. SERVITUDS CAUSADES PELS SISTEMES GENERALS
DE TRANSPORT

En relació a protecció de vies de comunicació terrestres s’estarà al dispo-
sat per la legislació sectorial vigent i es respectarà, en tot cas, l’establert pel pla
Director Sectorial (PDS) de Carreteres de la CAIB. En el sistema general viari
es consideraran instal·lacions al servei de l’usuari les estacions de servei i els
llocs d’assistència mèdica, quedant prohibits expressament els tallers i restau-
rants.

Article 136. QUALIFICACIÓ DEL SÒL INCLÒS EN FRANGES DE
RESERVA PER A LA XARXA DE CARRETERES DE SISTEMA GENERAL

1. Els terrenys inclosos pel pla a les zones de reserva establertes a la Llei
de Carreteres de la CAIB per a les carreteres del sistema general, quedaran alli-
berats de la servitud de reserva prevista en el mateix, una vegada executada l’o-
bra viària, i passaran a tenir la mateixa qualificació urbanística que els terrenys
confrontants, bé siguin urbans, urbanitzables o rústics. La qualificació de siste-
ma general viari quedarà restringida al domini públic finalment resultant.

2.  A aquests efectes, l’Ajuntament redibuixarà aquesta qualificació als
plànols del Pla General i remetrà la documentació a la CIOTUPHA perquè en
prengui coneixement i efectes.

Article 137. XARXA DE CAMINS I ITINERARIS D’INTERÈS GENE-
RAL

1. Els camins pertanyents a la xarxa d’interès general i ambiental, recollits
com a Sistema General d’itineraris (d’interès ambiental i paisatgístic) a sòl rús-
tic i grafiats als diferents fulls dels plànols d’ordenació tindran la secció trans-
versal i les característiques tècniques precises adequades a l’entorn on s’inte-
grin, les quals seran especificades pel projecte tècnic que en el seu moment
aprovi l’Ajuntament. En tot cas, l’ample dels camins correspondrà al que tin-
guin en el moment de l’aprovació del Pla i no serà inferior als dos (2,00) metres.

2. La referida xarxa podrà ser ordenada mitjançant el corresponent Pla
Especial, que n’estudiarà el conjunt o una part, com a pas previ per a la seva
incorporació al domini públic, previ procediment expropiatori si escau.

TERCERA PART: ORDENANÇES PARTICULARS D’ÚS DEL SÒL I
DE L’EDIFICACIÓ

SECCIÓ 12a. CONDICIONS PARTICULARS D’ÚS I EDIFICACIÓ A
SÒL RÚSTIC 

Article 138. SÒL RÚSTIC PROTEGIT D’ALT NIVELL DE
PROTECCIÓ (SRP-AANP)

1. Definició
Es consideren sòls rústics protegits d’alt nivell de protecció (SRP-ANP)

les àrees de sòl rústic protegit assenyalades com a tals als plànols d’ordenació
corresponents. Les SRP-AANP són les àrees menys humanitzades del terme
municipal, amb gran interès natural, forestal o paisatgístic, i corresponen a les
àrees qualificades com AANP per la Llei d’Espais Naturals (LEN).

2. Usos condicionats
Es podran autoritzar els usos condicionats següents sempre que no esti-

guin prohibits pel PTI, amb les condicions generals que per a ells es regulen i,
si s’escau, amb la corresponent declaració d’interès general prevista a l’article
37 de la Llei del Sòl Rústic:

a)Agrari (3.1), en totes les seves subclasses. L’ús agrícola només es per-
metrà quan es demostri la seva compatibilitat amb l’ús forestal o mediambien-
tal i no produeixin minusvalies dels valors naturals existents.

b) Mediambiental (3.3), en les condicions previstes pel PTI.
c) Instal·lacions i serveis (7.2), a condició que estiguin enterrades i sem-

pre que es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’esta-
blert a l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic. Es podran autoritzar també les
dotacions subterrànies de serveis per a edificis existents que no estiguin en
situació de fora d’ordenació, amb restitució integral de l’aspecte inicial del
terreny.

d) Telecomunicacions (7.4), a condició que estiguin enterrades i sempre
que es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’establert
a l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic. Es podran autoritzar també les dota-
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cions subterrànies per a edificis existents que no estiguin en situació de fora
d’ordenació, amb restitució integral de l’aspecte inicial del terreny.

3. Usos prohibits
Es prohibeixen l’ús residencial i els restants usos no inclosos als apartats

anteriors. 

4. Condicions d’edificació
A les àrees de Sòl Rústic Protegit d’Alt Nivell de Protecció (SRP-AANP),

queda prohibida qualsevol tipus d’edificació sobre rasant, per la qual cosa se’ls
dóna la consideració de zones inedificables. Només es permetran obres de con-
servació, rehabilitació, restauració i consolidació d’edificis que no estiguin en
situació de fora d’ordenació, sempre que no comportin augment de volum.

5. Condicions de parcel·lació:
Només es permetran les actuacions de parcel·lació (segregació i/o agrega-

ció) que compleixin les condicions dels paràgrafs següents:

a) Segregacions justificades en la necessitat d’aprofitament rural de les
finques, que no impliquin l’aparició de major nombre de parcel·les registrals i
que no tinguin una superfície inferior a 200.000 m2.

b) Les noves parcel·les només podran tenir accés per camins existents i
grafiats a la cartografia del Pla General. La longitud mínima de façana al camí
d’accés serà de 200 m.

Les parcel·les resultants d’actes parcel·latoris que, emparats en la legisla-
ció agrària, incompleixin alguna d’aquestes condicions, hauran de fer constar en
el Registre de la Propietat el seu caràcter d’’inedificable’. En aquests supòsits
serà preceptiu un informe favorable de la Conselleria d’Agricultura respecte a
l’adequació de la grandària i altres característiques de la parcel·la a les condi-
cions de l’explotació agrària a realitzar.

6. Protecció del Patrimoni
Totes les actuacions a realitzar en aquestes àrees requeriran l’informe

previ de la Comissió Municipal del Patrimoni Històric.

7. Complementarietat del PTI
L’establert al present article serà complementari de la regulació prevista a

la Norma 9.1 del PTI per a aquesta àrea de sòl rústic.

Article 139. SÒL RÚSTIC PROTEGIT D’ESPECIAL INTERÈS (SRP-
ANEI I SRP-EI)

1. Definició
S’aplica aquesta ordenança tant a les àrees qualificades com a ANEI per

la Llei d’Espais Naturals (LEN) com a les assenyalades com d’especial interès
(SRP-EI) als plànols d’ordenació corresponents del Pla General. Les SRP-EI
són àrees de gran valor ambiental i paisatgístic que el Pla General protegeix per
valoració pròpia i per raons de coherència territorial, en aplicació dels seus
objectius i criteris generals de planejament. Després de les AANP, les SRP-
ANEI i les SRP-EI corresponen a les àrees menys antropitzades del municipi.

2. Usos permesos
A les àrees naturals d’especial interès només es permetran els usos

següents:

a) Mediambiental (3.3) 
b) Espais lliures (VIII) 

3. Usos condicionats
Es podran autoritzar els usos condicionats següents sempre que no esti-

guin prohibits pel PTI, amb les condicions generals que per a ells es regulen i,
si s’escau, amb la corresponent declaració d’interès general prevista a l’article
37 de la Llei del Sòl Rústic:

a) Habitatge unifamiliar (1.1), referit exclusivament als edificis d’habitat-
ge ja existents a SRP-EI i sempre que hagin estat construïts a l’empara de la nor-
mativa anterior.

b) Agrari (3.1), en totes les seves subclasses, subjectes al compliment dels
paràmetres d’aprofitament establerts per a aquesta àrea. 

L’ús agrícola només es permetrà quan es demostri la seva compatibilitat
amb l’ús forestal existent. Només es permetran les construccions destinades a
explotacions agrícoles que guardin relació amb la naturalesa i destinació rústica
de la finca segons es defineixen en aquestes Normes.

c) Turístic (5.3), referit a agroturismo o hotel rural en edificis inclosos en
el Catàleg Municipal del Patrimoni Històric o en habitatges rústics tradicionals
amb la corresponent declaració d’interès general.

d) Instal·lacions i serveis (7.2), a condició que estiguin enterrades i sem-
pre que es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’esta-
blert a l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic.

e) Telecomunicacions (7.4), a condició que estiguin enterrades i sempre
que es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’establert
a l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic.

4. Usos prohibits
Es prohibeixen els restants usos no inclosos als dos apartats anteriors.

5. Condicions d’edificació
Les construccions que hagin d’autoritzar-se a les àrees d’especial interès,

a més de les condicions generals d’aquestes Normes i de les específiques relati-
ves a l’ús que es tracti, hauran de respectar les següents condicions:

* Parcel·la mínima 200.000 m2 
* Coeficient d’edificabilitat  0’001 m2/m2 
* Altura màxima 6,00 m 
* Nombre de plantes màxim 2 
* Ocupació màxima 0,1 % 
* Separació mínima a partions 10 m 
* Separació mínima entre edificis: 10 m 
* Volum màxim per a cada edifici: 1.500 m3 

Es podran disminuir o suprimir les separacions a partions previ acord
entre els propietaris afectats, previ informe favorable de l’òrgan competent del
Consell en matèria d’Agricultura.

En tot cas, qualsevol construcció s’haurà de separar del límit de Sòl Urbà
i de les àrees de Sòl Rústic Comú una distància mínima de 40 m.

6. Condicions de parcel·lació
Només es permetran les actuacions de parcel·lació (segregació i/o agrega-

ció) que compleixin les condicions dels paràgrafs següents:

a) Segregacions justificades en la necessitat d’aprofitament rural de les
finques, que no impliquin l’aparició de major nombre de parcel·les registrals i
que no tinguin una superfície inferior a 200.000 m2 .

b) Les noves parcel·les només podran tenir accés per camins existents i
esgrafiats a la cartografia del Pla General. La longitud mínima de façana al camí
d’accés serà de 200 m.

Les parcel·les resultants d’actes parcel·latoris que, emparats en la legisla-
ció agrària, incompleixin alguna d’aquestes condicions, hauran de fer constar a
el Registre de la Propietat el seu caràcter d’inedificable a efectes no agraris. En
aquests supòsits serà preceptiu un informe favorable de la Conselleria
d’Agricultura respecte a l’adequació de la grandària i altres característiques de
la parcel·la en les condicions de l’explotació agrària a realitzar.

7. Protecció del Patrimoni
Totes les obres majors i els tancaments de parcel·la situats en aquesta àrea

requeriran d’informe previ de la Comissió Municipal del Patrimoni Històric.

8. Els usos actuals del Cementiri Municipal i de la Pedrera des Canal d’en
Capità situats a les àrees de SRP-EI i degudament autoritzats i delimitats podran
seguir exercint-se d’acord amb les seves respectives condicions d’autorització
dintre dels seus respectius àmbits, amb independència i com excepció de la
regulació general del SRP-EI establerta en aquest article.

9. Complementarietat del PTI
L’establert al present article serà complementari de la regulació prevista a

la Norma 9.2 PTI per a aquest àrea de sòl rústic. 

Article 140. SÒL RÚSTIC PROTEGIT DE PROTECCIÓ TERRITO-
RIAL (SRP-APT) 

1. Definició 
Són terrenys inclosos a les franges d’afecció de les xarxes de carreteres i

de la costa definides a les DOT i regulades globalment a l’article 21 i la Matriu
d’Ordenació del Sòl Rústic de les DOT.

2. Règim urbanístic
Les àrees grafiades com a Sòl Rústic Protegit de Protecció Territorial es

regularan igual que les àrees SRP-EI, amb les següents excepcions:

a) Queden específicament prohibits els usos d’indústria que no sigui de
transformació agrària, els equipaments que impliquin construccions, i els habi-
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tatges.
b) El règim d’usos estarà sotmès al disposat per la Llei de Carreteres de la

CAIB (Llei 5/1990) i restant normativa que sigui d’aplicació. A tals efectes,
s’haurà d’obtenir per l’interessat l’oportú assenyalament de les zones de protec-
ció o reserva, prèviament als tràmits municipals, així com la pertinent autorit-
zació prèvia del Consell Insular com a Organisme gestor de les carreteres.

3. Complementarietat del PTI
L’establert al present article, serà complementari de la regulació prevista

a la Norma 9.5 PTI per a aquest àrea de sòl rústic.

Article 141. SÒL RÚSTIC PROTEGIT DE PREVENCIÓ DE RISCOS
(SRP-APR)

1. Definició
Són terrenys delimitats pel PTI com a Àrees de Prevenció de Riscos en

aplicació de la Disposició addicional 11a de les DOT.

2. Règim urbanístic 
Les àrees grafiades com a Sòl Rústic Protegit de Prevenció de Riscos

(SRP-APR) es regularan d’acord amb el disposat a la Norma 9.4 del PTI.

3. Per a autoritzar qualsevol obra o instal·lació a situar en aquestes zones
caldrà aportar una justificació de què s’han avaluat els riscos considerats i es
detallaran les mesures a prendre per a atenuar els efectes de les activitats a
implantar. L’Ajuntament podrà exigir informes mediambientals o avaluacions
d’impacte ambiental si el caràcter o la importància de l’actuació així ho reque-
rissin.

Article 142. SÒL RÚSTIC COMÚ - ÀREA DE TRANSICIÓ (SRC-AT)

1. Definició
Es van considerar àrees de Sòl Rústic Comú - Àrea de Transició (SRC-

AT) els terrenys de sòl rústic assenyalats com a tals als plànols d’ordenació
corresponents. Són sub-àrees de terrenys afectats per la delimitació de les àrees
de transició definides a les DOT (articles 10 i 20), i regulades globalment a l’ar-
ticle 21 i la Matriu d’Ordenació del Sòl Rústic recollida a l’Annex I de les DOT.

2. Usos permesos.
A les àrees SRC-AT es permetran els usos permesos amb caràcter general

a SR:

a) Agrari (3.1). Només es permetran les construccions destinades a explo-
tacions agràries que mantinguin relació amb la naturalesa i destinació rústica de
la finca segons es defineixen en aquestes Normes.

b) Mediambiental (3.3)
c) Espais lliures (VIII)

3. Usos condicionats
Es podran autoritzar els usos condicionats següents sempre que no esti-

guin prohibits pel PTI, amb les condicions generals que per a ells es regulen i,
si escau, amb la corresponent declaració d’interès general prevista a l’article 37
de la Llei del Sòl Rústic:

a) Habitatge unifamiliar (1.1), referit als habitatges existents i excepcio-
nalment als edificis aïllats d’habitatge de nova planta o ampliació dels existents
que no superin un volum màxim de 1.500 m3 per habitatge, i condicionat al trà-
mit previst a l’article 36 de la Llei de sòl rústic.

b) Turístic (5.3), referit a agroturisme o hotel rural en edificis inclosos en
el Catàleg Municipal del Patrimoni Històric o en habitatges rústics tradicionals
amb la corresponent declaració d’interès general.

c) Esportiu (5.5), només si es practica a l’aire lliure, quedant permeses les
instal·lacions complementàries necessàries per al seu funcionament, i sempre
que es vinculin a activitats declarades interès general, d’acord amb l’establert a
l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic.

d) Xarxa viària (7.1), referit a l’ús de la xarxa existent o continguda al pla-
nejament i, excepcionalment, a les petites millores puntuals del paviment, de la
secció transversal o del traçat aprovades per l’Ajuntament.

e) Instal·lacions i serveis (7.2), a condició que siguin soterrades i sempre
que es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’establert
en l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic.

f) Telecomunicacions (7.4), a condició que siguin soterrades i sempre que
es vinculin a activitats declarades d’interès general d’acord amb l’establert a
l’article 26 de la Llei 6/1997 de sòl rústic.

D’acord amb el previst a l’article 26.4 de la Llei 6/1997 de sòl rústic, no
serà d’aplicació el paràmetre de parcel·la mínima fixat en aquesta àrea quan es

pretenguin instal·lar els usos compresos als apartats d), i) i f) anteriors.

Els restants edificis i instal·lacions que hagin d’albergar usos condicionats
compliran en tots els casos, a més de les condicions de caràcter general, els parà-
metres de parcel·la mínima, aprofitament, edificabilitat, integració paisatgística,
i harmonització amb l’entorn assenyalades per a aquesta àrea. En cas contrari
l’Ajuntament denegarà la preceptiva llicència d’obres.

4. Usos prohibits
Queden prohibits tots els usos no permesos ni condicionats.

5. Condicions d’edificació.
Les construccions que hagin d’autoritzar-se a les àrees de transició, a més

de les condicions generals d’aquestes Normes i de les específiques relatives a
l’ús que es tracti, hauran de respectar les següents condicions:

* Parcel·la mínima 15.000 m2
*  Coeficient edificabilitat 0’01 m2/m2
* Altura màxima 6,00 m
* Nombre de plantes màxim 2
* Ocupació màxima 1 %
* Separació mínima a partions 10 m
* Separació mínima entre edificis:    10 m
* Volum màxim per a cada edifici     1.500 m3

Es podran disminuir o suprimir les separacions a partions previ acord
entre els propietaris afectats, previ informe favorable de l’òrgan competent del
Consell en matèria d’Agricultura.

En tot cas, qualsevol construcció s’haurà de separar de les àrees de Sòl
Rústic Protegit (SRP) una distància mínima de 40 m.

6. Condicions de parcel·lació
Només es permetran les actuacions de parcel·lació (segregació i/o agrega-

ció) que compleixin les condicions dels paràgrafs següents:

a) Segregacions justificades en la necessitat d’aprofitament rural de les
finques, que no impliquin l’aparició de major nombre de parcel·les registrals i
que no tinguin una superfície inferior a 15.000 m2.

b) Les noves parcel·les només podran tenir accés per camins existents i
grafiats a la cartografia del Pla General. La longitud mínima de façana al camí
d’accés serà de 50 m.

Les parcel·les resultants d’actes parcel·latoris que, emparats en la legisla-
ció agrària, incompleixin alguna d’aquestes condicions, hauran de fer constar en
el Registre de la Propietat el seu caràcter d’inedificable a efectes no agraris. En
aquests supòsits serà preceptiu un informe favorable de la Conselleria
d’Agricultura respecte a l’adequació de la grandària i altres característiques de
la parcel·la en les condicions de l’explotació agrària a realitzar.

7. Complementarietat del PTI
L’establert al present article serà complementari de la regulació prevista a

la Norma 9.7 PTI per a aquesta àrea de sòl rústic.

Article 143. ÀREA DE PROTECCIÓ POSTERIOR DE LES ZONES
TURÍSTIQUES

1. Definició  
Es consideraran Àrees de Protecció Posterior de les Zones Turístiques els

terrenys de sòl rústic assenyalats com a tals als plànols d’ordenació correspo-
nents. Són terrenys afectats per l’article 16 del POOT, constituïts per una franja
d’ample no inferior a 500 m a sòls rústics confrontants amb el sòl urbà o urba-
nitzable de les zones turístiques.

2. Regulació
La regulació Àrees de Protecció Posterior de les Zones Turístiques és

idèntica a la de les SRC-AT on se situïn, amb l’excepció que qualsevol inter-
venció que s’hi hagi d’autoritzar haurà de comptar amb informe previ de la
Conselleria de Turisme de manera que no puguin afectar negativament l’activi-
tat turística de la zona.

Article 144. PEDRERES A SÒL RÚSTIC

1. A l’efecte del que disposa el Pla Director Sectorial de Pedreres, en l’àm-
bit de sòl delimitat a la concessió o autorització de la pedrera del Canal d’en
Capità queden fora d’ordenació els usos distints als utilitzats per la respectiva
concessió o autorització.
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2. A l’àrea qualificada amb l’afecció de pedrera només es permetran les
construccions estrictament necessàries a l’activitat extractiva. Les autoritza-
cions municipals per a aquestes construccions es faran d’acord amb l’article 58
de la Llei del Sòl de 1976 (actualment, també amb l’article 17 de la Llei del Sòl
de 1998), és a dir, aquestes construccions, compliran les següents condicions:

* hauran de tenir i justificar caràcter provisional;
* la seva tramitació requerirà informe favorable previ de la CIOTUPHA;
* s’hauran de demolir i/o desallotjar quan així ho acordi l’Ajuntament,

sense dret a indemnització;
* l’autorització municipal amb les esmentades condicions s’haurà d’ins-

criure al Registre de la Propietat.

3. La classificació de sòl rústic de l’àrea d’afecció de pedreres no podrà
alterar-se fins que es compleixin totalment les condicions establertes al Pla de
Restauració de la pedrera corresponent.

4. A la part de la pedrera del Canal d’en Capità afectada per les servituds
aeronàutiques de l’aeroport d’Eivissa, prèviament a l’aprovació i a l’inici de la
seva execució, els projectes que permeti el Pla General en aquest àmbit, hauran
de remetre’s al Ministeri de Foment perquè emeti informe favorable preceptiu i
vinculant.

La possible disminució de l’aprofitament urbanístic que pogués resultar
de la limitació de l’altura de les edificacions que aquestes servituds imposin no
donarà dret a indemnització.

5. Les pedreres, la seva restauració o altres activitats permanents que es
pretenguin realitzar al seu emplaçament són activitats permanents majors i han
d’obtenir el preceptiu permís d’instal·lació i la posterior i preceptiva llicència
municipal d’obertura i funcionament, d’acord amb el procediment que estableix
la llei 16/2006, de 17 d’octubre.

SECCIÓ 13a. ORDENANCES PARTICULARS D’ÚS I EDIFICACIÓ A
SÒL URBÀ

Article 145. ZONA D’EIXAMPLE (EX)

1. Descripció
Comprèn els sectors de l’eixample del nucli antic en els quals s’han adop-

tat característiques de l’edificació contínua, formant illes tancades, morfologia
urbana pròpies dels eixamples europeus dels segles XIX i XX.

Ús característic:Habitatge plurifamiliar.
Tipus d’ordenació: Segons alineació a vial o espai lliure públic.

Es defineixen dos graus d’ordenança:
EX-5: Edificació en illa tancada amb alineació de façana i 4 plantes d’al-

tura més un àtic (B + 4 + A).
EX-4: Edificació en illa tancada amb alineació de façana retranquejada i

3 plantes d’altura més un àtic (B + 3 + A). 2 .

2. Condicions de parcel·lació i edificació.

(Vegeu la relació de figures al final del text en castellà)

3. Altres condicions

a) No es permeten cossos volats tancats.
b) Ocupació màxima en planta baixa:
* 100 % del solar en EX-5
* 100 % del solar en EX-4, excepte l’espai de reculada
c) Si es construeixen en planta baixa més enllà del límit de la profunditat

edificable, la part de la planta baixa que superi aquest límit no es podrà destinar
a ús residencial.

d) Només es podran construir soterranis i semisoterranis que superin la
profunditat edificable amb la finalitat exclusiva de realitzar aparcaments per a
vehicles tipus turisme.

e) En el cas de terrenys inclinats en els quals, per presentar un acusat pen-
dent descendent a partir de la rasant del vial en sentit perpendicular a aquest,
s’origini l’aparició de plantes situades per sota de la planta baixa que tampoc
compleixi la definició de soterrani o semisoterrani, per sobresortir en la seva
façana posterior més d’un metre (1,00 m) o un coma noranta (1’90) metres del
terreny natural, segons sigui el pendent mig, aquestes plantes es definiran com

plantes intermèdies a la planta baixa i a la planta soterrani o semisoterrani. En
aquests supòsits, només podran superar el límit de la profunditat edificable les
plantes soterrani o semisoterrani.

f) Els edificis situats a solars o part de solars que donin enfront de carrers
d’amplària igual o inferior a sis metres (6,00 m) no podran tenir una altura supe-
rior a dues plantes. En tot cas, aquesta limitació no afectarà a la profunditat edi-
ficable corresponent a altres carrers no inclosos en el supòsit anterior.

4. Condicions d’ús

Dintre les zones turístiques del POOT no es permet la coexistència de l’ús
turístic amb el residencial. Fora d’elles s’estarà al disposat a la normativa sec-
torial turística.

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits.

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOSZONAS EX
Usos Pormenoriztats Grup Mida Situació
1.1 Unifamiliar 3 Tots 1,2,3,4
2.1 Plurifamiliar 3 Tots 1,2,3,4
2.2 Comunitari 1,2,3 Tots 1,2,3,4
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzem 1,2,3 3 2
4.3 Tallers 1,2,3 3 2
5.1 Comercial 2,3 4 2
5.2 Administratiu privat 2,3 Tots 1,2,3,4
5.3 Turístic 1,2,3 Tots 1,2,3,4
5.4 Establiments públics 1,2,3 2 2
6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.2 Docent 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.3 Assistencial 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.4 Administratiu públic 1 Tots 1,2,3,4
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat 1 Tots 2,3,4
6.7 Sanitari 1,2,3 Tots 2,3,4
6.8 Cementiri - - -
6.9 Abastiment 1 4 2,3,4
6.10 Recreatiu 1,2,3 2 2,3,4
7.1 Xarxa vial - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 1 2,3,4
7.3 Transports - - -
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 2 Tots
7.5 Aparcament de vehícles 1,2,3 Tots Tots
8.1 Espais lliures públics 1 Tots 5
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tots 5

GRUPS D’USOS
1. Usos públics
2. Usos colectius
3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. A planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % a planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 146. ZONA D’EDIFICACIÓ OBERTA (EO)

1. Descripció

Correspon a aquelles zones de residència plurifamiliar conformades per
edifici de topologia arquitectònica de blocs aïllats (edificació oberta). En elles
la situació de l’edifici dintre de la parcel·la es regeix per separacions a les par-
tions i a les alineacions.

Ús característic: Habitatge plurifamiliar.
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Tipus d’ordenació:  Segons regulació de parcel·la.

Es defineixen dos graus d’ordenança:
EO-4: Edificació oberta i 4 plantes d’altura.
EO-3: Edificació oberta i 3 plantes d’altura.

2. Condicions de parcel·lació i edificació.

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Quan es tracti de futures edificacions a situar en zones residencials limí-
trofs amb les zones d’ús turístic, han d’observar-se els paràmetres definits a
l’art. 9 del POOT per a les edificacions residencials.

3. Condicions d’ús 

Dintre de les zones turístiques del POOT no es permet la coexistència de
l’ús turístic amb el residencial. Fora d’elles s’estarà al disposat a la normativa
sectorial turística.

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits.

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOSZONA EO
USOS PORMENORITZATS GRUP MIDA SITUACIÓ
1.1 Unifamiliar 3 Tots 1,2,3,4
2.1 Plurifamiliar 3 Tots 1,2,3,4
2.2 Comunitari 1,2,3 Tots 1,2,3,4
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzems 1,2,3 2 2
4.3 Tallers 1,2,3 2 2
5.1 Comercial 2,3 4 2
5.2 Administratiu privat 2,3 Tots 1,2,3,4
5.3 Turístic 2,3 Tots 1,2,3,4
5.4 Establiments públics 1,2,3 4 2
6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.2 Docent 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.3 Assistencial 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.4 Administratiu públic 1 Tots 1,2,3,4
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat 1 Tots 2,3,4
6.7 Sanitari 1,2,3 Tots 2,3,4
6.8 Cementiri - - -
6.9 Abastiment 1 4 2,3,4
6.10 Recreatiu 1,2,3 4 2,3,4
7.1 Xarxa viària - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 1 2,3,4
7.3 Transports - - -
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 2 Tots
7.5 Aparcament de vehícles 1,2,3 Tots Tots
8.1 Espais lliures públics 1 Tots 5
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tots 5

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 147. ZONA UNIFAMILIAR (UF)

1. Descripció
Comprèn aquelles àrees de sòl urbà d’habitatge unifamiliar aïllat o ados-

sat, caracteritzades per la flexibilitat de la posició de l’edificació, normalment
retranquejada de façana i partions. Els solars són de dimensió mitjana o petita i
permeten una ocupació baixa amb suficient espai lliure de parcel·la.

Ús característic: habitatge unifamiliar (o plurifamiliar).
Tipus d’ordenació: segons regulació de parcel·la aïllada.

Es defineixen dues sub-zones o graus d’ordenança:
UF: Edificació aïllada o adossada amb ús unifamiliar.
UF-A: Edificació aïllada o adossada amb ús unifamiliar o plurifamiliar.

2. Condicions de parcel·lació i edificació

(Vegeu la relació de figures al final del text en castellà)

3. Condicions d’ús

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits. 

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOS ZONA UF
USOS PORMENORITZATS GRUP MIDA SITUACIÓ
1.1 Unifamiliar 3 Tots 1,2,3,4
2.1 Plurifamiliar (només a UF-A) 3 2 1,2,3
2.2 Comunitari - - -
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzems - - -
4.3 Tallers - - -
5.1 Comercial 2.3 2 1.2
5.2 Administratiu privat 2,3 2 1,2
5.3 Turístic - - -
5.4 Establiments públics - - -
6.1 Socio-Cultural 1,2,3 3 3,4
6.2 Docent 1,2,3 3 3,4
6.3 Assistencial 1,2,3 3 3,4
6.4 Administratiu públic 1 3 3,4
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat - - -
6.7 Sanitari 1,2,3 3 3,4
6.8 Cementiri - - -
6.9 Abastiment - - -
6.10 Recreatiu - - -
7.1 Xarxa viària - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 1 2,3,4
7.3 Transports - - -
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 1 2,3,4
7.5 Aparcament de vehicles 1,2,3 3 2,5
8.1 Espais lliures públics 3 Tots 5
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tots 5

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 148. ZONA TURÍSTICA (T)

1. Descripció

Es denomina Zona Turística (T) la destinada a la implantació d’allotja-
ment temporal de caràcter turístic. Són zones que per les seves característiques,
per la seva posició relativa i per la seva particular aptitud potencial constituei-
xen llocs especialment adients per a la ubicació de productes turístics, tant de
nova planta com de substitució o reconversió, complint en tots els casos els
paràmetres del POOT. Això inclou l’ús d’allotjament temporal com a ús princi-
pal, i els usos d’equipament turístic com a complementaris d’aquell (esport,
esplai, descans, diversió, restauració, etc.), tant a la mateixa parcel·la que l’ús
principal com a parcel·la exclusiva. En aquestes zones ha de propiciar-se la seva
completació amb equipament i allotjament turístic, així com la millora, renova-
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ció i substitució de l’allotjament turístic existent per un altre de major qualitat i
menor densitat.

Les Zones T del Pla General estan compreses dintre de l’àmbit de dos de
les tres subzones turístiques delimitades per l’article 6.1 del POOT en el muni-
cipi d’Eivissa:

Subzona turística 1.2: Platja d’en Bossa (terme municipal d’Eivissa)
Subzona turística 1.3: Talamanca

2. Condicions de parcel·lació i edificació

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

3. Condicions específiques

L’edificació de nova planta, reforma o l’ampliació d’establiments d’allot-
jament turístic, requerirà obtenir l’oportuna autorització turística de l’adminis-
tració competent en matèria de turisme i el permís d’instal·lació amb caràcter
previ a la concessió de la corresponent llicència municipal d’obres.

S’haurà d’enjardinar l’espai lliure de parcel·la privada no reservat per a
usos específics.

La dotació mínima d’aparcament privat, a cobert o a l’aire lliure, no serà
inferior a una de les següents xifres:

- Tres (3,00) m2 d’aparcament per cada plaça hotelera construïda.
- Una (1) plaça per cada cinquanta metres quadrats (50 m2) construïts o

fracció destinada a allotjaments turístics.

A més haurà de preveure’s una (1) plaça per cada 150 m2 construïts des-
tinats a altres usos (cuines, restaurant, cafeteria, etc.) exclòs el propi garatge i
superfícies destinades a instal·lacions tècniques de l’hotel.

Quan l’aparcament es resolgui en superfície, s’hi haurà de disposar arbrat
frondós.

Els nous establiments hotelers haurien de preveure a l’interior de la prò-
pia parcel·la la reserva d’espai necessari per a la maniobra de vehicles i accés
rodat a les construccions o llocs destinat a dipòsit de contenidors dels residus
sòlids urbans, activitats i maniobres que es resoldran a l’interior de la propietat
i mai des del carrer o espai públic

Els nous establiments hotelers hauran de preveure així mateix a l’interior
de la pròpia parcel·la la reserva d’espai per a l’accés rodat, estacionament i
maniobra, suficient per a un mínim de dos autobusos grans per al transport de
persones per cada 300 (tres-centes) places turístiques de l’establiment, opera-
cions que no podran realitzar-se a la via pública.

En tot cas es complirà la normativa reguladora de l’accessibilitat per a
persones amb discapacitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

4. Categoria mínima d’establiments turístics permisos

Només s’autoritzaran nous establiments qualificats per la Conselleria de
Turisme com Hotels si adquireixen la categoria de 4 o 5 estrelles, prohibint-se
qualsevol altre tipus d’establiments turístics, tret que existeixin amb anterioritat
a l’aprovació del Pla i s’ajustin a la Llei 2/1999 General Turística. Per això, la
categoria dels establiments turístics queda regulada, a l’efecte del Pla General,
segons la relació següent:

Hotels: 4 estrelles
Altres tipus o categories d’allotjament turístic: No es permeten 

Els nous establiments d’allotjament han de classificar-se dintre del grup
d’hotels d’acord amb la definició de l’art. 18 de la LGT. 

5. Condicions generals de la zona turística (T)

Quan es procedeixi a la construcció de nova planta d’un edifici hoteler, o
a la reconstrucció, ampliació, o rehabilitació d’un establiment turístic existent,
les habitacions de l’hotel no podran disposar d’espais destinats a cuinar, rentar
i menjador, assimilant-se de tal manera a la definició establerta a l’article 18 de
la Llei 2/1.999 General Turística. No podran així mateix tenir una superfície
construïda tancada (inclosos banys) superior a cinquanta (50) metres quadrats
(sense comptar part proporcional d’elements de comunicació, salons i altres

dependències de l’hotel), excepte un màxim d’un dos (2) per cent d’elles que
podrà superar aquesta dimensió. L’accés a les habitacions es produirà mitjançant
elements de comunicació horitzontal o vertical, en connexió directa amb la
recepció o entrada de l’hotel (exceptuant les necessàries sortides d’emergència).

A les zones T, per a obres de nova planta, per a reconstruir amb enderro-
cament previ de l’edifici existent o per a ampliar un establiment turístic, fa falta
amortitzar places existents, transferint-les a la parcel·la de destinació, tant en sòl
urbà com en sòl urbanitzable.

No es permeten els canvis d’ús d’edificis destinats actualment a allotja-
ment turístic per a destinar-los a ús residencial, ni a altre ús turístic diferent al
de l’edifici preexistent, tret que sigui per a destinar-lo a ús hoteler. El Pla
General autoritza no obstant això la rehabilitació o ampliació d’un establiment
turístic existent per a la seva transformació en un altre d’igual ús i categoria
superior, així com les reformes i els canvis de grup tal com es defineixen a l’art.
49.4 de la LGT.

6. Delimitació d’unitats d’actuació

Quan hagin de realitzar-se les transferències d’aprofitament turístic i/o
urbanístics previstes als apartats següents, hauran de delimitar-se prèviament les
corresponents unitats d’actuació, que podran ser discontínues, sense perjudici
dels principis d’ús exclusiu i d’unitat d’explotació que s’estableixen, respecti-
vament, als art. 16 i 17 de la LGT.

El disseny concret de l’ordenació resultant, tant turística com urbanística,
haurà de ser objecte de la redacció i aprovació d’un Estudi de Detall.

7. Transferència d’aprofitament turístic per a nous establiments turístics

En el cas que es projecti un edifici hoteler de nova planta sobre una deter-
minada parcel·la, el nombre de places (N) del nou establiment vindrà limitat per
l’índex màxim d’intensitat d’ús turístic establert en aquest article i serà obliga-
tori prèviament a l’obtenció de la corresponent llicència municipal, justificar
que s’ha procedit a l’amortització d’un nombre de places, igual al de les que es
pretenen construir, seguint els procediments regulats a l’article 51 de la Llei
2/1999 General Turística. Per tant fa falta donar de baixa una plaça antiga per
cada plaça turística nova que es pretengui construir excepte en el cas d’edificis
catalogats.

La capacitat de places turístiques de la parcel·la de destinació serà la que
resulti d’aplicar la fórmula següent:

P = Superfície del solar / 60 m2
(essent P = nombre de places turístiques que es vol instal·lar) 

No obstant l’anterior, es tindran en compte les següents condicions:

a) Si la parcel·la en la que es localitzaven les places amortitzades, previ
enderrocament de l’edifici preexistent, es destina voluntàriament a espai lliure
públic (El) per a esponjar la zona turística, el benefici de reducció de la ràtio
turística regulat a l’article 51.5) de la llei General Turística, consistirà que el
nombre de noves places que s’autoritzin s’obtindrà de multiplicar per u coma
vint (1,20) el de places que s’hagin donat de baixa, sense perjudici de complir
així mateix l’índex màxim d’intensitat d’ús turístic establert.

b) No s’aplicarà l’anterior apartat a) en el cas que una vegada transferides
les places donades de baixa a altra parcel·la, es mantingui l’edifici que alberga-
va les places amortitzades, o bé es demoleixi aquell i reconstrueixi altre a la par-
cel·la en què s’han amortitzat les mateixes, per a destinar-lo a un ús dels per-
mesos a la zona en aplicació del present article.

En tot cas, hauran d’observar-se les excepcions que contempla l’article 52
de la LGT respecte del criteri general definit a l’article 51 sobre la baixa defini-
tiva com a requisit per a l’atorgament d’una autorització turística prèvia d’esta-
bliments d’allotjament turístic. 

Així mateix, hauran d’observar-se les regles que estableix la LGT, per a
l’obtenció d’una nova autorització turística en els casos que resulti necessària la
prèvia obtenció de les places d’una autorització d’un establiment d’allotjament
turístic donat de baixa al Registre Insular d’empreses, activitats i establiments
turístics d’Eivissa. 

8. Transferència d’aprofitament turístic per a reconvertir o ampliar esta-
bliments turístics existents

Els establiments d’allotjament turístic existents, autoritzats amb anteriori-

63BOIB 01-09-2009Num. 128



tat al dia de l’aprovació inicial de la present Revisió del Pla General que pre-
tenguin adequar les seves instal·lacions a fi de millorar la seva oferta o de modi-
ficar la classificació o categoria turística de l’establiment d’acord amb les tipo-
logies i classes d’establiments establertes per la normativa sectorial turística
podran:

a) ser ampliats, sempre que l’ampliació compleixi les determinacions
urbanístiques del Pla General; o

b) ser reformats (sense enderrocament de l’actual), conservant en conse-
qüència les places que posseeixi, augmentant la seva categoria, mantenint l’ús
turístic.

9. Condicions dels establiments que s’hagin de donar de baixa

A fi de dirigir el procés de creació o reconversió hotelera cap a la rehabi-
litació de l’espai turístic del municipi, perquè un immoble o immobles que
alberguin establiments turístics existents puguin clausurar-se i transferir el seu
aprofitament turístic de la manera prevista en el present, haurà de complir les
següents condicions:

a) ser demolit total o parcialment; i
b) la transferència de places turístiques es limitarà a l’àmbit de l’Illa

d’Eivissa. 

10. Destinació de les parcel·les dels edificis

Les parcel·les el sòl de les quals no es destini a espai lliure públic després
dels processos de transferència d’aprofitament turístic regulats en els anteriors
apartats, i en les quals es pretengui construir un edifici de nova planta, o bé man-
tenir total o parcialment l’existent que sustentava les places turístiques amortit-
zades, podran ser destinades a qualsevol dels usos permesos a la Zona T.

11. Vinculació d’aprofitament turístic o urbanístic discontinu

Dintre dels àmbits assenyalats als plànols com a Zona T i als efectes pre-
vistos al present article, podran realitzar-se agregacions de parcel·les i, fins i tot,
vincular-se diverses que no presentin continuïtat física, mitjançant la correspo-
nent delimitació d’unitats d’actuació discontínues. Aquesta vinculació compor-
tarà la impossibilitat jurídica de segregar-les novament mentre subsisteixi l’ús
turístic al qual estiguin vinculades, i aquesta condició haurà d’inscriure’s, per a
cadascuna de les parcel·les, al Registre de la Propietat amb caràcter previ a la
concessió de la llicència municipal de primera ocupació.

La superfície del sòl que, per al compliment de la ràtio turística, figuri al
projecte i a l’escriptura del solar, i d’acord amb la qual s’obtingui l’autorització
sectorial turística, ha de quedar exclusivament adscrita a l’ús turístic i no podrà
contenir més instal·lacions o construccions que les estrictament lligades a l’ex-
plotació turística, segons les normes que l’ordenin.

12. Edificis catalogats destinats a ús turístic

D’acord amb el regulat a l’article 18.6 del POOT, en supòsits d’ampliació
d’establiments turístics emplaçats en parcel·les d’edificis catalogats, no estaran
obligats a respectar els paràmetres relatius a l’índex d’intensitat màxima d’ús
turístic, les separacions i l’ocupació màxima, a fi de facilitar el seu manteniment
o reconversió hotelera.

D’acord amb el previst a l’article 21.3 del POOT, els immobles catalogats
l’activitat turística dels quals hagi estat clausurada com a conseqüència d’un
procés de transferència d’aprofitament turístic regulat al present article, no seran
demolits, i s’hi permet el canvi d’ús dintre del conjunt d’usos permesos a la
Zona T.

13. Condicions d’ús

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits.

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOS ZONA T
Usos Pormenoritzats Grup Mida Situació
1.1 Unifamiliar - - -
2.1 Plurifamiliar - - -
2.2 Comunitari - - -
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzems 2,3 2 2,3
4.3 Tallers - - -
5.1 Comercial 2,3 2 2
5.2 Administratiu privat 2,3 2 1,2,3

5.3 Turístic 2,3 Tots Tots
5.4 Establiments públics 2,3 3 2,4
6.1 Socio-Cultural 2,3 4 1,2,3,4
6.2 Docent 2,3 2 1,2,3,4
6.3 Assistencial 2,3 2 1,2,3,4
6.4 Administratiu públic - - -
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat - - -
6.7 Sanitari 2,3 2 1,2
6.8 Religiós 1,2,3 2 1,2,3,4
6.9 Abastiment - - -
6.10 Recreatiu 2,3 4 2,3,4
7.1 Xarxa viària - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 1 2,3,4
7.3 Transports - - -
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 1 1,2,3,4
7.5 Aparcament de vehicles 1,2,3 Tot Tot
8.1 Espais lliures públics 1 Tot 5
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tot 5

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 149. ZONA D’INDÚSTRIA (IN)

1. Descripció

Aquesta ordenació es refereix a les àrees d’ús productiu secundari o ter-
ciari situades dintre de la trama urbana. Comprèn una certa varietat d’usos que
requereixen contenidors arquitectònics de gran volum i poc condicionats espa-
cialment. L’ordenació és lliure però ajustada a l’alineació oficial

Ús característic:  Industrial (IV) i Serveis (V)
Tipus d’ordenació: segons regulació de parcel·la

2. Condicions de parcel·lació i edificació

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

3. Altres condicions

L’aplicació dels criteris d’integració estètica i d’utilització de materials
que amb caràcter general determinin aquestes Normes podrà ser exceptuada –
segons el parer de l’Ajuntament i, si s’escau, per la Comissió Municipal del
Patrimoni Històric- per als edificis singulars, de cara a permetre solucions arqui-
tectòniques acords amb la singularitat arquitectònica.

Es permet un sol habitatge a solars majors de 100 m2 de superfície desti-
nada a habitatge de conserge quan l’ús concret de l’equipament ho requereixi.
La superfície màxima construïda per a aquest ús no excedirà de 100 m2.

Quan es tracti de promocions de naus i locals ubicats en polígons indus-
trials o de serveis que siguin susceptibles d’usos indeterminats, sempre haurà
d’atorgar-se, prèviament a la llicència d’edificació i ús del sol, el permís d’ins-
tal·lació per les zones, els equipaments i les mesures de seguretat o correctores
comunes, sense perjudici dels futurs permisos d’instal·lació individuals de
cadascuna de les naus o de cadascun dels locals (article 23 llei 16/2006). 

4. Condicions d’ús 

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits.

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOSZONA IN
USOS PORMENORITZATS GRUP MIDA SITUACIÓ
1.1 Unifamiliar - - -
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2.1 Plurifamiliar - - -
2.2 Comunitari - - -
4.1 Indústria 1,2,3 Tots 1,2,3,4
4.2 Magatzems 1,2,3 Tots 1,2,3,4
4.3 Tallers 1,2,3 Tots 1,2,3,4
5.1 Comercial 2,3 4 1,2,3,4
5.2 Administratiu privat 2,3 4 1,2,3,4
5.3 Turístic - - -
5.4 Establiments públics 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.2 Docent 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.3 Assistencial 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.4 Administratiu públic 1 Tots 1,2,3,4
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat 1,2,3 Tots 2,3,4
6.7 Sanitari 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.8 Cementiri - - -
6.9 Abastiment 1 Tots 1,2,3,4
6.10 Recreatiu 1,2,3 3 2,3,4
7.1 Xarxa viària - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 4 2,3,4
7.3 Transports 1,2,3 4 2,3,4
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 4 2,3,4
7.5 Aparcament de vehicles 1,2,3 Tots Tots
8.1 Espais lliures públics 1 Tots 5
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tots 5

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 150. ZONA D’EQUIPAMENTS (E)

1. Descripció

Aquesta ordenació es refereix a les àrees dotacionals al servei de la pobla-
ció situades dintre de la trama urbana. Comprenen una gran diversitat d’usos
amb requeriments molt diferents, per la qual cosa les condicions d’edificació es
refereixen a la zona d’ordenança general confrontant amb l’equipament, donant-
se la possibilitat d’adequar l’edificació a les necessitats concretes de l’equipa-
ment.

Ús característic: Equipaments (VI)

L’assignació d’usos detallats concrets que figura als documents d’ordena-
ció només es fa a efectes indicatius, podent ser destinada cada parcel·la d’equi-
pament a qualsevol dels usos detallats permesos en aquesta zona, d’acord amb
la regulació de la comptabilització d’usos continguda a l’apartat final d’aquest
article.

Tipus d’ordenació: Lliure, amb flexibilitat quant als paràmetres de tipolo-
gia i posició.

2. Condicions de parcel·lació i edificació

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

3. Altres condicions

No serà obligatori respectar la profunditat màxima edificable ni l’ocupa-
ció màxima en el cas que el tipus d’ordenació sigui segons alineació de vial.

No serà obligatori respectar els límits de separacions ni l’ocupació màxi-
ma en el cas que el tipus d’ordenació sigui segons regulació de parcel·la.

L’aplicació dels criteris d’integració estètica i d’utilització de materials
que amb caràcter general determinen aquestes Normes, podrà ser exceptuada -
segons el parer de l’Ajuntament i, si escau, per la Comissió Municipal del
Patrimoni Històric- per als edificis singulars d’ús públic, de cara a permetre
assolir solucions arquitectòniques d’acord amb la singularitat de l’equipament.

Es permet un sol habitatge per solar destinat a habitatge de conserge quan
l’ús concret de l’equipament ho requereixi. La superfície màxima construïda per
a aquest ús no excedirà de 100 m2.

4. Condicions d’ús 

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits. 

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOS ZONA E
USOS PORMENORITZATS GRUP MIDA SITUACIÓ
1.1 Unifamiliar 1,3 1 1,2,3,4
2.1 Plurifamiliar - - -
2.2 Comunitari 1,2,3 4 1,2,3,4
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzems 1,2,3 4 2,3,4
4.3 Tallers - - -
5.1 Comercial 1,2,3 4 2,3,4
5.2 Administratiu privat 2,3 2 1,2,3,4
5.3 Turístic - - -
5.4 Establiments públics 1,2,3 3 2,3,4
6.1 Socio-Cultural 1,2,3 Tots 2,3,4
6.2 Docent 1,2,3 Tots Tots
6.3 Assistencial 1,2,3 Tots 1,2,3,4
6.4 Administratiu públic 1 Tots 1,2,3,4
6.5 Esportiu 1,2,3 Tots Tots
6.6 Seguretat 1 Tots 2,3,4
6.7 Sanitari 1,2,3 Tots 2,3,4
6.8 Cementiri 1,2,3 Tots 2,3,4
6.9 Abastiment 1,2,3 Tots 2,3,4
6.10 Recreatiu 1,2,3 Tots 2,3,4
7.1 Xarxa viària - - -
7.2 Instal·lacions i serveis 1,2,3 4 2,3,4
7.3 Transports 1,2,3 4 2,3,4
7.4 Telecomunicacions 1,2,3 4 2,3,4
7.5 Aparcament de vehicles 1,2,3 Tots Tots
8.1 Espais lliures públics 1 Tots Tots
8.2 Espais lliures privats 2,3 Tots Tots

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

Article 151. ZONA D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS (EL)

1. Descripció

Aquesta zona correspon als espais lliures d’ús i domini públics inclosos
dintre de la trama urbana. No tenen la condició d’espais lliures els jaços dels
trams urbans dels torrents.

Ús característic: Espais lliures públics (VIII)
Tipus d’ordenació: Lliure o similar al de les zones circumdants, amb certa

flexibilitat quant als paràmetres de forma i posició.

2. Condicions de parcel·lació i edificació

En aquesta zona l’edificabilitat permesa es limitarà a la necessària per a
materialitzar els usos recreatius permesos, d’acord amb els següents paràmetres
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màxims d’edificabilitat:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

3. Condicions d’ús 

Tots els usos no inclosos com a permesos al quadre següent es considera-
ran prohibits.

QUADRE DE REGULACIÓ D’USOS PERMESOS ZONA EL
USOS PORMENORITZATS GRUP MIDA SITUACIÓ
1.1 Unifamiliar - - -
2.1 Plurifamiliar - - -
2.2 Comunitari - - -
4.1 Indústria - - -
4.2 Magatzems - - -
4.3 Tallers - - -
5.1 Comercial 1 1 3,4,5
5.2 Administratiu privat - - -
5.3 Turístic - - -
5.4 Establiments públics 1 1 3,4,5
6.1 Socio-Cultural - - -
6.2 Docent - - -
6.3 Assistencial - - -
6.4 Administratiu públic - - -
6.5 Esportiu 1 Tots 5
6.6 Seguretat - - -
6.7 Sanitari - - -
6.8 Cementiri - - -
6.9 Abastiment - - -
6.10 Recreatiu 1 2 3,4,5
7.1 Xarxa viària 1 Tots 5
7.2 Instal·lacions i serveis 1 1 Tots
7.3 Transports - - -
7.4 Telecomunicacions 1 1 Tots
7.5 Aparcament de vehicles Tots Tots 1,5
8.1 Espais lliures públics 1 Tots 5
8.2 Espais lliures privats - - -

GRUPS D’USOS
1. Usos públics 2. Usos col·lectius 3. Usos privats
GRAU SEGONS MIDA
1. Fins a 150 m2
2. Fins a 500 m2
3. Fins a 1.000 m2
4. Fins a 2.500 m2
5. Fins a 6.000 m2
6. Fins a 10.000 m2
GRAU SEGONS SITUACIÓ
1. A qualsevol planta d’edifici d’ús no exclusiu, excepte les corresponents

a la situació 2a.
2. En planta baixa amb accés directe des de la via pública; i/o associada a

planta semisoterrani, soterrani i/o planta primera (mínim del 50 % en planta
baixa).

3. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, adossat a un altre de diferent ús.
4. Edifici d’activitat exclusiva de l’ús, aïllat d’altres usos.
5. En espai lliure de parcel·la.

4. Condicions d’ús específiques dels elements catalogats inclosos en els
espais lliures públics.

En elements catalogats inclosos dins de les zones d’espais lliures públics,
en tant no s’executi l’expropiació, podran mantenir-se els usos existents sempre
que siguin acords i no posin en perill la preservació dels valors patrimonials que
van motivar la seva catalogació.

Article 152. ZONA D’INFRAESTRUCTURES ( I )

1. Definició

La Zona d’Infraestructures es refereix als terrenys ocupats per infraes-
tructures i serveis generals de la ciutat i del municipi.

Ús característic: Comunicacions i Infraestructures (VII), excepte de l’ús
de Xarxa viària.

Tipus d’ordenació: Lliure o similar al de les zones circumdants, amb certa
flexibilitat quant als paràmetres de forma i posició.

Es defineixen tres graus d’ordenança segons l’ús predominant:

I - I: Zones d’infraestructures de serveis i telecomunicacions
I - T: Zones de transport
I - P: Zones d’aparcament de vehicles

2. Condicions d’edificabilitat

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

A l’edifici multiusos municipal (CETIS) del carrer de Canàries, mentre
duri el termini actual de la concessió administrativa que ha possibilitat la seva
construcció, es mantindran les condicions de volumetries vigents en el moment
de la concessió de llicència d’obres i que són les corresponents a l’API Sector
5.

3. Altres condicions

L’altura d’edificació vindrà condicionada per les necessitats de la
instal·lació o servei.

L’Ajuntament podrà condicionar l’ordenació d’aquestes zones per a acon-
seguir la necessària harmonització amb l’entorn. Es podrà exigir redactar un
Estudi de Detall en el qual es defineixin els paràmetres i volums adequats. En
aquests supòsits, es prendran com a referència els paràmetres de les ordenances
de les zones confrontants, els quals només podran excedir-se en casos deguda-
ment justificats en les necessitats del servei.

L’aplicació dels criteris d’integració estètica i d’utilització de materials
que amb caràcter general determinen aquestes Normes, podrà ser exceptuada -
segons el parer de l’Ajuntament i, si s’escau, per la Comissió Municipal del
Patrimoni Històric -, de cara a permetre assolir solucions arquitectòniques
acords amb les necessitats del servei o de la instal·lació.

Sense perjudici de les disposicions específiques que regulen la matèria,
les construccions i instal·lacions s’adequaran a les necessitats del servei, les
quals estaran reglamentades per les disposicions vigents en la matèria.

4. Condicions d’ús

Els usos predominants permesos seran Instal·lacions i Serveis (7.2),
Transports (7.3), Telecomunicacions (7.4), Aparcament de Vehicles (7.5) i
Equipaments (VI) i Administratiu Privat (5.2). Com excepció, en l’edifici mul-
tiusos municipal (CETIS) del carrer Canàries, es permeten l’ús Comercial (5.1)
en situació 2 i grandària 4, i l’ús Establiments públics (5.4) en situació 2 i gran-
dària 3.

Es permet un sol habitatge per solar destinat a habitatge de conserge quan
l’ús concret de la parcel·la ho requereixi. La superfície màxima construïda per
aquest ús no excedirà de 100 m2.

Article 153. ZONA DE VIARI

1. Definició

L’àrea de Viari es refereix als terrenys ocupats pels carrers, camins i carre-
teres d’ús i domini públic a sòl urbà, destinades al trànsit i transport de persones
i mercaderies.

No tenen la condició de viari els jaços dels torrents ni la zona de domini
públic marítim i terrestre.

A l’efecte de servir com a alineació oficial no es tindran en compte els
petits carrers, carrerons o passos d’amplària inferior a 2,50 m (dos metres i cin-
quanta centímetres), quan la parcel·la a la qual serveixin tingui un altre accés per
un carrer o espai lliure públic de major amplària; per tant, no es podrà conside-
rar cap profunditat edificable prenent com base aquests casos.

2. Condicions d’edificabilitat

Es prohibeix tot tipus d’edificabilitat sobre rasant, permetent-se única-
ment construccions i instal·lacions al servei de la xarxa viària, les quals estaran
reglamentades per les disposicions vigents en la matèria.

3. Condicions d’ús

Es permeten únicament els usos públics de trànsit de vehicles i per als via-
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nants, àrees d’aparcament, relació i descans. Al mateix temps s’hauran de com-
plir totes les disposicions i reglaments que regulen la matèria (Normatives sobre
estacions de servei, Reglaments d’Activitats a la Via Pública, servitud per a
infraestructures, etc.).

Article 154. QUALIFICACIÓ D’ESPAIS LLIURES PRIVATS

1. Definició

Aquesta qualificació correspon als espais lliures de domini privat inclosos
dintre la trama urbana. Tenen aquest caràcter els espais de reculada i la part de
les parcel·les no ocupada per edificació, en les zones d’ordenança amb tipus
d’ordenació segons regulació de parcel·la. Així mateix, tenen aquesta qualifica-
ció els terrenys assenyalats específicament en els plànols d’ordenació.

2. Condicions de parcel·lació

Seran les mateixes que les de la zona d’ordenança on se situï.

3. Condicions d’edificabilitat

En aquests terrenys no es permet cap edificació. Sense perjudici de l’an-
terior, en el tipus d’ordenació segons regulació de parcel·la, l’edificabilitat
corresponent als sòls afectats per aquesta qualificació podrà aprofitar-se o trans-
ferir-se a la part de la parcel·la no qualificada com espai lliure privat.

4. Condicions d’ús

Es permet únicament l’ús d’Espais Lliures Privats (8.2).

SECCIÓ 14ª. REGULACIÓ DELS ÀMBITS DE GESTIÓ DELIMITATS

Article 155. CONDICIONS GENERALS DE LES ÀREES DE PLANE-
JAMENT INCORPORAT (A.P.I.)

1. Les Àrees de Planejament Incorporat (API) són determinats àmbits de
sòl urbà amb urbanització consolidada l’ordenació detallada de la qual es va fer
en el seu moment mitjançant la tramitació i aprovació d’algun instrument de
planejament de desenvolupament, ja sigui pla especial, pla parcial, estudi de
detall o modificació puntual del Pla General, que la present Revisió del Pla
General assumeix i incorpora a la seva ordenació amb les especificacions i/o
modificacions que a aquest efecte determina.

2. Les API queden regulades amb caràcter general per les determinacions
establertes a les figures de planejament que les desenvoluparan i les seves pos-
sibles modificacions posteriors, així com les modificacions que la pròpia
Revisió del Pla General estableixi a les presents Normes o als plànols d’orde-
nació, si s’escau.

El planejament de desenvolupament aprovat només tindrà prevalença pel
que fa al paràmetre d’edificabilitat màxima i usos permesos. Per als demés
aspectes (regulació dels usos, reserves obligatòries, forma de computar els parà-
metres, intensitat d’ús, etc.) prevaldran les determinacions de la present Revisió
del Pla General, que s’aplicaran tenint en compte les similituds per raó de tipo-
logia edificatòria amb les ordenances de zona de la Revisió.

3. Condicions generals.

a) En l’ordenació segons regulació de parcel·la la reculada mínima a qual-
sevol partió serà de 3,00 m (tres metres).

b) L’ocupació en soterranis podrà ser del 100 % per a ús d’aparcament de
vehicles.

c) L’índex d’intensitat residencial respectiu es recull al quadre final d’a-
quest article.

d) A les API incloses dintre de zones turístiques del POOT l’ús turístic no
podrà compatibilitzar-se amb l’ús residencial dintre de la mateixa parcel·la, lle-
vat en l’àmbit dels PEPRI sa Penya-la Marina i Dalt Vila- es Soto.

e) A les zones d’ús característic residencial, serà compatible l’ús
Administratiu Privat (5.2) a les situacions 1 a 4.

f) A les API d’ús característic productiu (S-3, S-4 i UA-5) només es per-
metran els usos comercial (5.1) i establiments públics (5.4) en situacions 2 a 4 i
grandària 1.

g) En tot cas, s’estarà a l’observança del disposat a l’article 8.2 del POOT
quant a la impossibilitat d’assignar usos residencials i turístics a una mateixa
parcel·la.

4. Quan com a conseqüència de l’assenyalament de noves alineacions per
la Revisió del PGOU en alguna API ordenada segons regulació de parcel·la
aïllada, l’aprofitament no sofrirà modificació respecte al ja aprovat, conservant
les noves parcel·les resultants l’aprofitament que originalment tenien. En tals
casos i quan l’alteració provocada per la nova alineació resultés significativa,
podrà redactar-se un Estudi de Detall per a reordenar els volums inicials.

5. Les API de la Revisió del Pla General són les següents, indicant-se l’ín-
dex d’intensitat d’ús residencial corresponent:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Article 156. CONDICIONS PARTICULARS DE L’API POLÍGON 32

1. L’API Polígon 32 es regirà per les condicions particulars recollides en
aquest article i als plànols d’ordenació, sense perjudici de les condicions gene-
rals que estableixen la Normes Urbanístiques.

En estar aquest sector afectat per les servituds aeronàutiques de l’aeroport
d’Eivissa, prèviament a l’aprovació i a l’inici de la seva execució, els instru-
ments urbanístics de desenvolupament del Pla General en aquest àmbit hauran
de remetre’s al Ministeri de Foment perquè emeti informe favorable preceptiu i
vinculant.

La possible disminució de l’aprofitament urbanístic que pogués resultar
de la limitació de l’altura de les edificacions que aquestes servituds imposin no
donarà dret a indemnització.

2. Els paràmetres edificatoris seran els que es recullen en el quadre
següent:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà] 

3. Altres condicions dels instruments d’execució:

a) El Projecte de Compensació admetrà totes les parcel·les lucratives exis-
tents com edificables, sense perjudici de les seves condicions d’aprofitament.

b) El Projecte d’Urbanització tindrà en compte els següents criteris:

· No seran necessàries voreres per als vianants als vials. L’execució del
viari minimitzarà els moviments de terres.

· L’enllumenat públic serà el mínim imprescindible, admetent-se nivells
d’il·luminació inferiors als estàndards a fi de minimitzar la contaminació lumí-
nica i l’enlluernament.

c) La il·luminació de les cases i parcel·les haurà de respectar aquest crite-
ri de no contaminació lluminosa vista des de la ciutat i els carrers.

Article 157. CONDICIONS PARTICULARS DE LES UNITATS
D’ACTUACIÓ REGULADES SEGONS VOLUMETRIA ESPECÍFICA

En algunes unitats d’actuació, per les específiques característiques de la
seva ordenació, es regulen les seves condicions d’edificació i parcel·lació d’a-
cord amb els paràmetres resumits al següent quadre:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà] 

QUARTA PART: DISPOSICIONS TRANSITÒRIES I ANNEXES

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició Addicional 1a: Modificacions d’obres amb llicència 

1. D’acord amb l’article de la Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, les
modificacions en el curs de les obres que, en la data d’entrada en vigor de les
presents Normes Urbanístiques estiguin en construcció i hagin estat emparades
per la corresponent llicència municipal en vigor, es regiran per la normativa
vigent en el moment de concessió de la llicència original, sempre que no s’hagi
sobrepassat el seu termini d’execució i no s’afecti al nombre d’habitatges auto-
ritzat, ni comporti alteració de les condicions d’ús del sòl, altura, volum, situa-
ció de les edificacions i ocupació màxima autoritzades.

2. Transcorregut el termini o s’afecti a les circumstàncies citades en l’a-
partat anterior, tota nova autorització d’obra s’ajustarà íntegrament en les pre-
sents Normes.
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3. L’article 27 de la llei 16/2006 regula la modificació del permís d’ins-
tal·lació.

Disposició Addicional 2a: Intensitat d’ús residencial als solars que es des-
tinin a habitatge protegit

1. Als solars destinats a ús residencial en què la totalitat dels habitatges
projectats se sotmetin a algun règim de protecció pública, de conformitat al
règim que estableixi la normativa aplicable a cada moment, l’índex d’intensitat
d’ús residencial s’obtindrà dividint entre 0,60 la intensitat d’ús residencial que
els correspongui segons la zona on se situïn, de manera que el nombre màxim
d’habitatges autoritzable podrà incrementar-se en un 66,66% respecte del resul-
tant de l’aplicació de l’índex de la zona. Els promotors privats que s’acullin a
aquest benefici en règim de compravenda haurien d’assumir la impossibilitat de
desqualificar l’immoble objecte de la promoció.

2. Durant del període de vigència d’aquesta norma el sumatori de la dife-
rència sobre cada parcel·la entre els habitatges autoritzats en virtut d’aquesta
Disposició i les autoritzables segons l’ordenança de zona corresponent no podrà
excedir d’un total de 350 unitats. Haurà de revisar-se el contingut d’aquesta
Disposició juntament amb la primera revisió del PGOU que es formuli quan el
nombre d’habitatges censats en el padró municipal superi els 25.000 habitatges
o quan el sumatori de la diferència sobre cada parcel·la, entre els habitatges
autoritzats en virtut d’aquesta norma i els que resultarien de l’aplicació directa
de l’ordenança de zona corresponent sobre les parcel·les en què aquells habitat-
ges s’autoritzin, arribi a la xifra de 300 habitatges.

ANNEX I: DEFINICIONS

Amb la finalitat d’aplicar i interpretar els conceptes i paràmetres utilitzats
a les presents Normes Urbanístiques, s’estableixen les següents definicions. En
tot cas, les definicions del PTI contingudes a les seves Instruccions Tècniques
1, 2, 3 i 4 tindran prevalença, i en seran complementaris els conceptes definits
al Pla General.

RÀFEC, CORNISA
Element de rematada sortint de la coberta.

ACTIVITAT
Conjunt d’operacions o treballs de caràcter industrial, comercial, profes-

sional o de serveis, que s’exerceix o explota en un centre, local, espai acotat o
establiment.

ALINEACIÓ
Superfície vertical que delimita els espais lliures públics o vials públics

amb els espais lliures de parcel·la o els espais edificables.

ALINEACIÓ ACTUAL
Alineació existent.

ALINEACIÓ DE FAÇANES
Alineació a partir de la qual podran o s’hauran d’aixecar les construc-

cions.

ALINEACIÓ A ESPAI LLIURE PÚBLIC O VIAL (tipus d’ordenació)
Tipus d’ordenació en la qual l’edificació es disposa alineada amb l’espai

lliure públic o vial, formant illes tancades o obertes. El volum edificable de cada
parcel·la ve donat bàsicament per una profunditat edificable constant mesurada
a partir de l’alineació oficial i una altura màxima d’edificació.

ALINEACIÓ EXTERIOR D’ILLA
És l’alineació de façana més pròxima o coincident amb l’alineació oficial.

ALINEACIÓ INTERIOR D’ILLA
És l’alineació de façana de les plantes pis que delimita el pati de l’illa.

ALINEACIÓ NOVA
Alineació distinta de l’alineació actual, que delimita o fita les parcel·les

edificables respecte dels espais classificats pel planejament com a espais lliures
públics o vials. 

ALINEACIÓ OFICIAL
Conjunt d’alineacions actuals i noves alineacions que delimiten o fiten els

espais qualificats pel planejament com a espais lliures públics o vials.

ALTURA DE LES EDIFICACIONS
És la distància vertical mesura en cada punt, des de la cara superior del

nivell més baix de l’enrajolat de la planta baixa fins a la trobada de la cara infe-
rior del forjat del sostre de la planta més alta amb el pla de la façana. Es pot ami-
dar en metres o en nombre de plantes.

ALTURA MÀXIMA O REGULADORA
És la major altura d’edificació permesa per les presents normes a cada

zona o àrea. 

ALTURA TOTAL DE LES EDIFICACIONS
L’altura total s’amidarà en cada punt, des de la cara superior de l’enrajo-

lat de la planta baixa, fins a la cara superior de la coberta, amidats en una matei-
xa vertical. La diferència entre altura màxima i total té com a objecte permetre
la formació de cobertes inclinades.

AMPLIACIÓ
Són obres d’increment de la superfície edificada o del volum o altura exis-

tents.

APROFITAMENT
Quantitat, expressada en unitats de valor urbanístic, que depèn de la

superfície edificable, la superfície d’espais lliures, la situació, la tipologia edifi-
catòria i els usos permesos a una parcel·la o terreny. És l’expressió més global
de la rendibilitat de la qualificació del sòl. Pot expressar-se com a quantitat glo-
bal o com a índex o ràtio referit a la superfície del sòl o terreny.

ÀREA (A SÒL RÚSTIC)
Cadascuna de les parts o zones en què el Pla General divideix el sòl rús-

tic a l’efecte de la seva protecció i regulació

ÀTIC (PLANTA ÀTIC)
Es considera àtic a la planta superior d’un edifici reculada respecte a l’a-

lineació de façana un mínim de quatre metres (4,00 m). El terrat o terrassa que
es produeix a l’espai de reculada serà neta i no podrà ser ocupada o travessada
per cap element constructiu, excepte ampits o baranes precisos.

BALCONADA
Cos sortint obert en tot el perímetre que sobresurt de l’alineació de faça-

na.

XAMFRÀ
Reculada de l’alineació en la trobada de dos carrers, constituït per la base

d’un triangle isòsceles que es forma. La citada base o xamfrà té quatre metres
(4 m) de longitud. 

COEFICIENT d’EDIFICABILITAT
És el quocient entre una superfície edificable i la superfície d’un terreny,

finca o solar. S’expressa en metres quadrats per metre quadrat.

COEFICIENT d’EDIFICABILITAT ESPECÍFICA
En ordenació segons alineació a vial, és el coeficient d’edificabilitat

corresponent a la part de la parcel·la inclosa dintre la profunditat edificable.

COLADURÍA
Veure ESTENEDOR

CONSERVACIÓ
Són obres per al manteniment de totes les condicions estructurals i ele-

ments de l’edifici en perfecte estat de salubritat i ornament exterior i interior, és
a dir, obres la finalitat de les quals és la de complir les obligacions de la pro-
pietat quan es refereix a les ja esmentades condicions d’ornament i higiene en
l’edificació. Es consideren dintre d’aquest apartat les eventuals reparacions de
tots aquells elements i instal·lacions que es considerin en mal estat (coberta,
baixants, instal·lacions sanitàries, etc.) i estrictes obres de manteniment com
reparacions d’enrajolat, referit o pintures.

CONSOLIDACIÓ
Són obres de recuperació d’elements de les estructures resistents, o el seu

reforç o reparació amb la seva eventual substitució parcial, per a assegurar l’es-
tabilitat de l’edifici i de les seves parts resistents. Als edificis catalogats les
obres s’hauran de realitzar amb els mateixos materials i sistemes constructius
utilitzats originàriament, havent de quedar reconeixibles.

CONSTRUCCIÓ
Veure EDIFICACIÓ.

COBERTA
Element constructiu que protegeix la part superior de les edificacions.
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COS SORTINT, VOLAT O EN VOLADÍS
Part de l’edificació que sobresurt de l’alineació de façana, de caràcter fix

i que és habitable i ocupable (porxos, tribunes, balconades, terrasses). Pot ser
obert o tancat.

EDIFICABILITAT
Expressió numèrica de la superfície edificable en un predi determinat. Pot

expressar-se en metres quadrats construïts o de sostre (m2c), o com a relació o
índex entre la superfície edificable i la superfície de solar (m2c/m2.). En aquest
últim cas se l’anomena també ‘índex d’edificabilitat’.

EDIFICACIÓ O CONSTRUCCIÓ
Conjunt arquitectònic diferenciat, definit per plantes tancades, porxos i

cossos i elements sortints.

EDIFICACIÓ O CONSTRUCCIÓ OBERTA
S’entendrà que una part de l’edificació està oberta quan un parament ver-

tical només estigui voltat per baranes i aquestes tinguin una altura exterior total
inferior a un metre i cinquanta centímetres (1,50 m). En aquest mesurament
s’inclourà l’ampit d’obra, el gruix del forjat i els elements d’obra penjats per la
seva banda inferior.

EDIFICACIÓ O CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL
Conjunt arquitectònic diferenciat amb clars exponents de l’arquitectura

històrica o popular, tals com cases de possesió, cases vilatanes, cases de lloc,
cases de pagès, barraques de roter, canaletes, sínies, pous, molins, aljubs, etc.,
en general construïdes abans de l’any 1940 .

EDIFICACIÓ ADOSSADA
És l’edificació que limita amb mitgeres, vial o espai lliure públic.

EDIFICACIÓ AÏLLADA
És l’edificació amb reculades a partions i, en conseqüència, no està ados-

sada.

ELEMENT SORTINT, VOLAT O EN VOLADÍS
Part de l’edificació que sobresurt de l’alineació de façana formant una

volada, de caràcter fix, no habitable ni ocupable.

ESPAI EDIFICABLE
Porció d’una parcel·la on s’han de situar les edificacions. Aquest espai

quedarà definit per alineacions o reculades.

ESPAI LLIURE
Porció no edificable de terreny, d’acord amb l’ordenació establerta pel pla

General.

ESPAI LLIURE DE PARCEL·LA
Porció d’un solar no ocupat per edificació sobre la rasant del terreny,

generalment no edificable, excepte a les zones on s’autoritzi.

ESPAI LLIURE PÚBLIC
Porció de sòl que per estar destinat a jardins i àrees de joc i esbarjo, està

qualificat com a tal pel pla General i és, per tant, inedificable llevat de les excep-
cions explicitades a la corresponent ordenança. Les parcel·les poden tenir el seu
accés a través de l’espai lliure públic al que s’alineen.

ESTAT ACTUAL (DATA DE REFERÈNCIA)
Excepte indicació expressa en sentit contrari, l’estat actual que serveix de

referència a les determinacions de la Revisió del Pla General és l’existent el dia
de la seva aprovació inicial (data de referència).

FAÇANA
Cara externa de cadascuna de les parets que limiten un edifici, excloses

les de mitgeres. 

DATA DE REFERÈNCIA (ESTAT ACTUAL)
Excepte indicació expressa en sentit contrari, la data de referència que ser-

veix a les determinacions de la Revisió del Pla General és el dia de la seva apro-
vació inicial (estat actual).

FINCA, PREDI
Porció de terreny de propietat privada o pública.

FRONT DE PARCEL·LA
Límit d’una parcel·la amb espai lliure públic o vial.

GALERIA ENVIDRIADA
Cos sortint o volat tancat en tot el seu perímetre exclusivament per vidres

allotjats al fustam, sobresortint de l’alineació de façana.

ILLA
Porció de sòl urbà delimitat per espais lliures públics o vials.

ILLA INCOMPLETA
Porció de sòl urbà delimitada per espais lliures públics o vials i per la línia

de límit de sòl urbà.

ÍNDEX d’APROFITAMENT
Quocient de dividir un aprofitament entre la superfície d’una o diferents

parcel·les o terrenys.

ÍNDEX D’EDIFICABILITAT
Relació entre la superfície edificable d’un solar i la superfície del solar

(m2c/m2.). 

PARTIÓ
Cadascuna de les línies que defineixen el perímetre d’una propietat, inclo-

ent-hi el front en vial o espai lliure públic. El partió de fons és aquell que no arri-
ba fins al carrer o espai de domini públic.

SAFAREIG
Veure ESTENEDOR

MITGERA
Pla o superfície vertical que separa dues parcel·les o finques.

OBRA NOVA
Són obres de construcció de nova planta sobre solars existents o els quals

pugin sorgir com a resultat de la substitució d’edificis conformement a les
Normes. Aquestes vindran limitades pels paràmetres edificatoris definits en
aquesta normativa i als plànols d’ordenació.

OBRA o OBRES
Veure TIPUS D’OBRES

OCUPACIÓ
Parteix de la parcel·la que ocupa l’edificació. S’expressarà com a relació

entre la superfície de la projecció vertical (sobre el pla horitzontal) de les plan-
tes tancades fins i tot soterranis i semisoterranis, porxos, voladissos, i la super-
fície de la parcel·la corresponent. 

PARCEL·LA
Unitat cadastral de sòl. A sòl urbà, és la unitat cadastral de sòl al que la

normativa del Pla General li atorga la possibilitat d’edificar, però li falta algun
o tots els serveis urbans. 

PARCEL·LACIÓ
És l’acció d’alterar la divisió cadastral dels terrenys, tant com a segrega-

ció d’una finca en altres més petites, com a l’agrupació de diverses finques per
a construir-ne una altra o altres majors.

PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA
És la divisió simultània o successiva de terrenys en dos o més lots l’edifi-

cació dels quals pot donar lloc a la constitució d’un nucli de població, o el resul-
tat de la qual implica l’aparició d’alguna parcel·la de superfície inferior a la
mínima permesa en cada àrea de SR. A sòl urbà totes les parcel·lacions tenen
caràcter d’urbanístiques, per definició. 

PATI
Espai no edificat situat dintre del volum de l’edificació i destinat a il·lumi-

nar i/o ventilar diferents dependències de l’edifici.

PÈRGOLA
Entramat calat de barres repartides uniformement que cobreix una terras-

sa o sòl en general. La relació entre la superfície dels buits i la dels elements
constructius, amidades ambdues en planta, haurà de ser superior a vint (20). Els
elements sustentants hauran de ser, així mateix, barres lleugeres de mínima
dimensió horitzontal.

PLANTA
Porció d’espai que, per la seva altura de sostre és susceptible -d’acord amb

l’ordenança- de ser destinat a qualsevol ús, i que està comprès entre un parament
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de sostre i una superfície trepitjable.

PLANTA ÀTIC
Es considera àtic a la planta superior d’un edifici retranquejada respecte a

l’alineació de façana un mínim de quatre metres (4,00 m). El terrat o terrassa
que es produeix a l’espai de reculada serà neta i no podrà ser ocupada o traves-
sada per cap element constructiu, excepte ampits o baranes precisos.

PLANTA BAIXA
És la planta immediata superior a la planta semisoterrani o soterrani més

elevat. En cas de no existir cap planta soterrani, es considera com a planta baixa
la inferior de les construïdes. El pla inferior de l’esmentada planta pot tenir una
o diverses cotes de nivell. En el tipus d’ordenació segons alineació a vial o espai
lliure públic, la planta baixa per cada parcel·la és aquella el paviment de la qual
es troba situat entre 1,00 m per damunt i 0,40 m per sota del punt de referència.
En el tipus d’ordenació segons regulació de parcel·la, les diferències de cotes
amidades verticalment entre qualsevol punt de la vorera exterior de la planta
baixa -amidat des del nivell del seu paviment, ja sigui en zona tancada o en
terrasses o porxos- i el terreny natural serà com a màxim de 1,00 m en terrenys
sensiblement plans (de pendent mig inferior al 20 %), i de 1,90 m als terrenys
restants.

PLANTA PIS
Planta o plantes situades per sobre de la planta baixa.

PLANTA TANCADA
Part coberta i tancada de l’edificació, que inclou els elements constructius

fixos i de tancament.

PORXO o PORXADA
Parteix de l’edificació oberta en la seva totalitat o en part del seu períme-

tre i coberta per elements constructius fixos situats a una altura inferior a sis
metres seixanta centímetres (6,60 m).

PROFUNDITAT EDIFICABLE
En l’ordenació de l’edificació segons alineació d’espai lliure públic o vial,

distància perpendicular compresa entre les alineacions exterior i interior de l’i-
lla que delimiten l’espai edificable.

PUNT DE REFERÈNCIA
En l’ordenació segons alineació a vial, és el punt de la rasant de vorera de

cada parcel·la o tram de parcel·la determinat per les presents Normes a partir del
com se situa la planta baixa i s’amida la posició vertical de l’edifici respecte del
vial o espai lliure públic. El punt de referència és la cota del punt mig de l’am-
plària de la façana, presa en trams no superiors a 10,00 m de llarg.

RASANT
Línia que defineix l’altimetria del perfil longitudinal o transversal del

paviment d’un vial o espai lliure públic.

RASANT DE CALÇADA
Rasant al llarg de l’eix vial.

RASANT DE VORERA
Rasant definida per la intersecció d’alineació oficial i pel paviment de la

vorera o per la projecció de la vorera superior de la vorada sobre l’esmentat pla,
incrementada en un dos per cent de l’amplària de la vorera en cas de no estar
pavimentada, o pel paviment de la calçada en cas de no existir vorera.

RECONSTRUCCIÓ
Són obres la finalitat de les quals és aixecar una construcció de nova plan-

ta sobre un solar o espai no construït que reprodueixi l’edifici o construcció que
el va precedir en l’ocupació de l’esmentat solar o espai. Les obres de recons-
trucció, en estar vinculades a les condicions d’un edifici preexistent, s’hi han
d’ajustar, almenys quant als elements definitoris de les característiques arqui-
tectòniques, tipològiques o ambientals essencials que van determinar la seva
protecció. En la reconstrucció s’eliminaran els afegits que desvirtuïn la tipolo-
gia edificatòria, segons les definicions contingudes a les presents normes.

REESTRUCTURACIÓ
Són obres d’adequació o transformació de l’espai interior i exterior de l’e-

difici, incloent-hi la possibilitat de demolició o substitució parcial d’elements
estructurals. Només es podrà afectar la façana en aquells casos en els quals les
noves obertures segueixin els ritmes compositius de la tipologia de buits del
llenç de façana. El cas extrem de l’obra de reestructuració serà el buidatge de
l’edifici, entenent com a tal la demolició interior generalitzada amb el manteni-
ment de la façana o façanes exteriors i els seus remats. 

REGULACIÓ DE PARCEL·LA (tipus d’ordenació)
És el tipus d’ordenació en el qual el volum edificable de la parcel·la queda

definit per la regulació de la reculada, l’ocupació, l’altura i l’índex o coeficient
d’edificabilitat. 

REHABILITACIÓ
Són obres d’adequació, millora de condicions d’habitabilitat o redistribu-

ció de l’espai interior, mantenint en tot cas les característiques estructurals de
l’edifici (estructura portant) i els aspectes fonamentals (no de forma mimètica)
de la tipologia, incloent: 

a) L’adequació estructural i constructiva de l’edifici encaminada a garan-
tir-ne l’estabilitat i seguretat, i l’estanqueïtat i l’aïllament.

b) l’adequació de les condicions d’habitabilitat a la normativa vigent; i 
c) l’adequació funcional a l’ús a que es destini i, en particular, la millora

o implantació d’instal·lacions que exigeix la normativa específica.

RESTAURACIÓ
Són obres la finalitat de les quals és la de restituir o tornar a l’edifici o una

de les seves parts les seves característiques originals, científicament conegudes
tant en les seves estructures, com en els seus elements, acabats i decoracions, de
tal manera que el procés sigui reconeixible.

RECULADA
Distancia de separació compresa entre una alineació o una mitgera o un

cos d’edificació. Aquestes separacions s’amidaran perpendicularment a l’aline-
ació oficial i a la mitgera, i s’han d’amidar des del punt més sortint de l’esmen-
tat cos d’edificació, inclosos els elements volats.

RECULADA A ALINEACIÓ OFICIAL
Separació compresa entre l’alineació oficial i una edificació.

RECULADA A MITGERES
Separació compresa entre una mitgera i una edificació.

SEMISOTERRANI
Planta que sobresurt menys d’un metre (1,00 m) de la superfície del

terreny natural, amidat en qualsevol punt del seu contorn, entre el terreny i la
cara superior del paviment de la planta immediata superior; o un metre i noran-
ta centímetres (1,90 m), en cas de terrenys sensiblement inclinats. També es con-
sidera semisoterrani l’esmentada planta encara que en una longitud màxima de
sis metres (6 m) del seu perímetre, sobresurti més d’un metre (1 m) del terreny,
i en aquesta longitud se situï l’accés o accessos des de l’exterior al semisoterra-
ni, amb les condicions d’edificació que fixa l’ordenança corresponent.

SOTERRANI
Planta els paraments verticals de tancament queden totalment per sota del

terreny. També es considera soterrani l’esmentada planta encara que en una lon-
gitud màxima de sis metres (6 m) del seu perímetre, sobresurti més d’un metre
(1 m) del terreny, i en aquesta longitud se situï l’accés o accessos des de l’exte-
rior al semisoterrani, amb les condicions d’edificació que fixa l’ordenança
corresponent.

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA O EDIFICADA
Superfície en projecció horitzontal, inclosos tancaments, de les plantes

d’edificació tancades i porxos, computada en la forma determinada a les
Normes Urbanístiques. Se sol utilitzar també com a sinònim de ‘superfície edi-
ficable’ i d’edificabilitat’.

SUPERFÍCIE DE SOLAR O PARCEL·LA
És la superfície de la projecció vertical del solar o parcel·la, amidada

sobre un pla horitzontal.

SUPERFÍCIE EDIFICABLE
Superfície en projecció horitzontal, inclosos tancaments, de les plantes

d’edificació tancades i porxos, computada en la forma determinada en les
Normes Urbanístiques, que el Pla General permet construir en un terreny. Se sol
utilitzar també com a sinònim de ‘superfície construïda’ i d’ ‘edificabilitat’.

SUPERFÍCIE ÚTIL
És el resultat de sostreure a la superfície construïda la superfície horit-

zontal dels elements verticals fixos de construcció: pilars, conduccions verticals,
envans, tancaments, ampits, etc.

SOSTRE CONSTRUÏT O CONSTRUÏBLE
Veure SUPERFÍCIE EDIFICADA O EDIFICABLE.
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ESTENEDOR
Espai cobert i ventilat destinat a estendre i/o rentar roba. El seu interior no

és visible des de l’exterior, i ha de tenir una ventilació amb una superfície no
inferior al 50% de la seva superfície útil.

TERRASSA
Parteix de l’edificació descoberta (o coberta per simples volades de menys

de cinquanta centímetres de vol) o, així mateix, coberta per elements fixos
situats a una altura igual o superior a sis metres seixanta centímetres (6,60 m).

TERRENY NATURAL
Configuració del terreny en el moment de la data de referència de la pre-

sent Revisió del Pla General.

TIPUS D’OBRES
Les obres a realitzar en qualsevol immoble es classifiquen en els següents

tipus:

Restauració
Conservació 
Consolidació 
Rehabilitació 
Reestructuració 
Reestructuració 
Reconstrucció 
Ampliació 
Obra nova 

Segons les definicions establertes en aquest Annex de les Normes
Urbanístiques.

TIPUS D’ORDENACIÓ
Cadascun dels sistemes de definició de la tipologia edificatòria d’una zona

o sector. Hi ha tres tipus possibles: ordenació per alineació de vial o espai lliu-
re públic, ordenació segons regulació de parcel·la i ordenació per volumetria
específica.

TRADICIONAL
Veure EDIFICI O CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL.

ÚS
És l’activitat humana que necessita un suport territorial o del sòl, directe

o indirecte, mitjançant la construcció prèvia o no de construccions.

VIAL
Espai de domini públic inedificable destinat a la circulació i o/aparcament

de vehicles i vianants.

VISTA RECTA (LLUM RECTA)
Concepte emprat a l’article 582 del Codi Civil per a expressar la direcció

o projecció perpendicular al pla d’una finestra o buit d’il·luminació.

VOLUM D’EDIFICACIÓ
És el resultat de multiplicar la superfície edificada per l’altura màxima de

l’edifici o de cada planta, incloent-hi el gruix dels forjats, expressat en metres
cúbics.

VOLUMETRIA ESPECÍFICA (tipus d’ordenació)
És el tipus d’ordenació en el qual la forma i posició de les edificacions ve

determinada pel propi planejament amb una configuració de volums específica.
El planejament pot definir una configuració estricta (és a dir, quan la forma i
posició de l’edificació són fixos) o flexible de les edificacions.

ZONA
Cadascuna de les parts o àrees en què el Pla General divideix el sòl urbà

a l’efecte de la seva ordenació, assignant-los una ordenança d’edificació espe-
cífica.

ANNEX II: MATRIU D’ORDENACIÓ DEL SÒL RÚSTIC
La Matriu d’Ordenació del Sòl Rústic no és sinó un quadre-resum de com-

patibilització d’usos en sòl rústic en relació a la definició dels usos o activitats
del PTI. La regulació del sòl rústic de la Revisió del PGOU d’Eivissa implica la
següent adaptació de la Matriu del PTI:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Les definicions de les activitats del quadre anterior venen establertes en

les Normes 7 i 8 del PTI.
La regulació establerta per la Matriu anterior es complementària de la del

PTI i las Normes Urbanístiques de la Revisió del PGOU.

ANNEX III: QUADRES RESUM DE CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
Vegeu els quadres sobre condicions d’edificació i de parcel·lació en sòl

rústic i en sòl urbà en la relació de figures al final del text en castellà.

ANNEX IV: NORMES D’URBANITZACIÓ

SECCIÓ 1 . APLICACIÓ DE LES NORMES D’URBANITZACIÓ 

Les Normes d’Urbanització contingudes en el present apartat s’aplicaran
a totes les obres d’urbanització que s’executin al terme municipal d’Eivissa,
qualsevol que sigui la persona o entitats que duguin a terme i el projecte que les
desenvolupi. Serà necessari elaborar una Ordenança Municipal sobre Via
Pública, que serà aprovada per l’Ajuntament d’Eivissa, l’objectiu final del qual
serà desenvolupar en major profunditat el contingut d’aquesta Normativa, per a
ajustar-la a les necessitats especifiques de la ciutat, en relació amb les obres
d’urbanització i els projectes dins la via pública relacionats amb els desplaça-
ments per als vianants i del vehicle rodat. (Mesures generalment expressades en
m). 

SECCIÓ 2 . LA URBANITZACIÓ DE L’ESPAI VIARI 

Capítol 1. Xarxa viària 
A . Paràmetres de disseny en planta i perfil longitudinal.

Per a la determinació del traçat en planta i del perfil longitudinal dels nous
viaris, ha de procurar-se una òptima integració dels seus elements en el seu
entorn, tant des d’un punt de vista funcional, com estètic i ambiental. Dintre del
recinte del Centre Històric el contingut d’aquestes normes és només indicatiu,
donades les característiques particulars de la seva trama viària. S’atendran espe-
cialment els següents aspectes: 

En tot cas es compliran les prescripcions que estableix el Document Bàsic
DB SI 5 Intervenció dels bombers: condicions d’aproximació als edificis i
entorn dels edificis (RD 314/2006, de 17 de març i modificacions posteriors),
d’acord amb l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament.

1. Disseny en planta 
En les vies urbanes es recomana dissenyar traçats composats bàsicament

per trams rectes, articulats per les interseccions, en les quals es resoldran els
canvis d’alineació. A més, per a garantir una bona integració paisatgística de la
via i la reducció del cost del moviment de terres s’adaptaran sempre a la topo-
grafia del terreny natural.

Es recomanen els següents radis mínims de gir en vorada d’interseccions: 

TIPUS DE VIA RADI MÍNIM EN VORADA
VIARI DE PRIMER NIVELL 10 m
VIARI DE SEGON NIVELL 6
VIARI LOCAL 4
ZONES INDUSTRIALS I COMERCIALS 10

2. Pendents 
Serà objectiu del projecte reduir els pendents al mínim, per a aconseguir

la millor integració de la via en la topografia, en influir en aquesta qüestió tant
la velocitat de la circulació rodada, com l’estètica urbana i a la comoditat del
moviment de vianants i,  molt especialment als de mobilitat reduïda. No s’esta-
bliran trams horitzontals en els perfils longitudinals dels nous viaris, per a
garantir l’evacuació d’aigües en la calçada, recomanant-se pendents superiors al
2 per mil. Com a pendents màximes s’estableixen les següents:

VELOCITAT Km/h     PENDENT

VIARI SUPRAMUNICIPAL 100                  5% 
80          6<3000m 

VIARI PRIMER I SEGON NIVELL 60          5<3000m 
VIARI COL·LECTOR I LOCAL 40                 7,5% 

3. Peralts

Llevat en les vies de rang supramunicipal, en les quals s’usaran sense més
limitacions que les tècniques, en la resta no s’utilitzaran peraltes, atès que en
àrees urbanes els peraltes dificulten un adequat encaix físic de la via en l’entorn
i animen a augmentar les velocitats.
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4. Reducció de la contaminació acústica

Serà objectiu concret del projecte reduir significativament l’impacte sonor
de la via utilitzant uns traçats i perfils longitudinals adequats.

5. Paràmetres de disseny en La Xarxa Viària Supramunicipal

El disseny de noves vies o l’actuació sobre les existents es guiarà pel que
està previst en la Instrucció 3.1.I.C.-Traçat, Ministeri de Foment), segons els
paràmetres corresponents a la seva velocitat de projecte (Apu o Avu-100, Apu o
Avu-80), contingudes en el document ‘Carreteres urbanes: Recomanacions per
al seu planejament i projecte ‘.

6. Paràmetres de disseny en La Xarxa Viària Urbana

El disseny de noves vies de rang Urbà o l’actuació sobre les existents, es
guiarà pel previst en la Instrucció 3.1.I.C.-Traçat, del MOPU, segons els parà-
metres corresponents a la seva velocitat de projecte. En els trams de vies de rang
Urbà compreses entre interseccions a nivell i,  que comptin amb vies de servei
o manquin d’accessos directes, el disseny en sòl urbà i urbanitzable es guiarà
pels paràmetres de la Apu o Avu-80.

En totes les vies urbanes principals, els acords verticals es recomanen
definir d’acord amb la Instrucció de Traçat 3.1 - IC, del M. de Foment.

En vies urbanes de dos carrils per sentit es recomana dissenyar seccions
tipus bulevard, amb mitjanes o passeigs laterals que afavoreixin el trànsit per als
vianants.

7. Paràmetres de disseny en La Xarxa Viària Secundària

El conjunt dels paràmetres geomètrics de la via i la seva regulació han
d’establir-se conforme a criteris tendents a evitar que els vehicles sobrepassin
les velocitats permeses i,  en concret, dins del nucli urbà la de 50 Km/h. En par-
ticular, la distància entre interseccions s’utilitzarà com a instrument per a evitar
superar la citada velocitat. En qualsevol cas, es garantirà sempre una distància
de visibilitat de parada de 50 metres, corresponent a la velocitat de 50 Km/h.

8. Paràmetres de disseny en La Xarxa Viària local 

El conjunt dels paràmetres geomètrics de traçat, perfil longitudinal i sec-
ció transversal de les Vies Locals evitessin velocitats superiors als 30 Km/h i,
complementàriament podran utilitzar-se mesures de temperat de tràfic. Es
garantirà sempre una distància de visibilitat de parada de 20 metres, correspo-
nent a una velocitat de 30 Km/h. S’evitaran pendents superiors al 5%, sent obli-
gatòria la construcció de sengles especials per a vianants amb pendents supe-
riors al 8%.

B. Paràmetres de disseny de la secció transversal

Criteris Generals

La definició de la secció transversal de cada vial i el seu nivell d’articula-
ció amb l’entorn, es considera fonamental per a ajustar el disseny a la funciona-
litat i jerarquia del viari. L’elecció de la secció transversal constituirà la princi-
pal decisió en el procés de projecte de vies en àrees urbanitzades.

La secció transversal respondrà simultàniament a dos tipus de requeri-
ments: d’una banda les derivades de l’entorn concret en el qual s’ubica i, d’al-
tra banda, la seva pertinença a un determinat itinerari funcional. Serà necessari
conjugar mitjançant l’adequada elecció de la secció transversal de cada tram, la
necessària continuïtat dels itineraris, funcionals i formals, amb la seva inel.ludi-
ble adaptació a l’entorn concret. Com a factors a tenir en compte en l’elecció de
la secció transversal hauran de considerar-se almenys:

• La classe de via, l’itinerari al que pertanyi i la seva velocitat de referèn-
cia.

• Les intensitats de tràfic rodat i per als vianants previstes.
• La configuració física, els usos del sòl i l’edificació en el seu entorn.
• El traçat dels serveis urbans i les afeccions possibles
• La possible necessitat d’ampliació o modificació en el futur.

La secció d’una via urbana no haurà de ser sempre simètrica. No només
els requeriments a cada costat poden ser diferents (presència d’edificació només
en una), sinó que qüestions d’orientació i assolejament poden fer més conforta-
ble un costat o l’altre per a alguns usuaris o resultar més adequats per a diferents

condicionaments.

2. Elements de la secció transversal

Són elements habituals de la secció transversal de les vies en àrees urba-
nitzades:

• Els carrils de circulació
• Les voreres.
• Les mitjanes.
• Les voreres.
• Les bandes d’estacionament adossades a la calçada.
• Els carrils o calçades especials.

2.1. Carrils de circulació

Els carrils de circulació poden ser d’ús general o reservar-se per al movi-
ment exclusiu de cert tipus de vehicles (autobusos, bicicletes, vehicles d’alta
ocupació, etc.), convertint-los en calçades o plataformes reservades. Els parà-
metres de nombre i amplària constitueixen els determinants claus de la capaci-
tat de la via per a la circulació rodada. 

L’amplada dels carrils influeix en la seva capacitat per a la circulació
rodada i en la velocitat dels vehicles, per la qual cosa aquesta haurà d’ajustar-se
als objectius de la via. A fi de dotar d’homogeneïtat a la xarxa viària, es reco-
mana establir les següents amplàries de carril, mesures entre eixos de marques
vials o entre aquestes i la vorada: 

Tipus De Via                         Ample De Carril        Ample De Carril
Recomanat                Mínim

Viari Supramunicipal                     3,50 M                     3,25
Viari Urbà Principal                       3,25                        3,25
Viari Urbà Secundari                      3,25                        3,00
Viari Col·Lector I Local                 3,00                        3,00
Viari Industrial                                3,50                      3,25 M

El nombre de carrils en una via serà funció de la capacitat de la mateixa.
Per a la determinació del nombre de carrils es recomanen els següents aspectes: 

En vies de primer nivell, es justificaran els seus càlculs mitjançant l’o-
portú estudi de tràfic, per a la qual cosa podrà basar-se en qualsevol text tècnic
sancionat per la pràctica, com el Manual de Capacitat en Carreteres, de
l’Associació Tècnica de Carreteres, considerant un any horitzó de 25 anys. 

En àrees urbanes amb interseccions a nivell, s’estimarà la capacitat de les
interseccions principals i, a partir d’ella, es determinarà el nombre dels carrils
necessaris.

Pendent transversal: La calçada es disposarà amb una inclinació transver-
sal mínima del 2% a partir de l’eix de calçada.

2.2. Voreres

Les voreres són bandes longitudinals laterals reservades per al trànsit de
vianants.

La seva amplària, alçada de vorada i condicionament determinen la seva
capacitat i grau d’adequació a les necessitats del trànsit, estada i relació social
dels vianants. Han de dissenyar-se per a complir algunes de les següents fun-
cions:

- Canalitzar el moviment i estada dels vianants.
- Servir de punt d’accés dels vianants als diversos mitjans de  transport

(vehicles privats, taxis, autobusos, estacionaments subterranis, etc).
- Servir de suport i cobertura als elements i instal·lacions dels serveis

urbans i infraestructures.
- Albergar activitats comercials, com quioscos, vetlladors, terrasses, venda

ambulant, etc
- Allotjar la jardineria urbana, arbres i arbusts, que humanitzen i qualifi-

quen la ciutat.

En el disseny de les voreres, s’haurà d’atendre:

- Al conjunt d’exigències que deriven de les funcions concretes que com-
pleix cada tram.

- A la continuïtat dels principals Itineraris per als Vianants.
- A la varietat dels seus usuaris i a les seves capacitats i necessitats res-
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pectives: nens, adults, ancians, persones amb mobilitat reduïda, etc.

Per a la determinació de l’amplada de les voreres haurà de considerar-se:

- La classe de via, la velocitat de circulació rodada i el trànsit per als via-
nants previsible.

- La pertinença de la vorera a un Itinerari per als Vianants Principal.
- Les exigències suplementàries que suposen els usos del sòl i l’edificació

previstos en les seves vores i la seva intensitat (edificabilitat, densitat, etc.).
- Els requeriments dels serveis infraestructurals que hagin d’allotjar-s’hi.
- Aspectes paisatgístics i de disseny urbà.

En carrers comercials o amb forta densitat edificatòria i barreja d’usos, o
en aquelles a les situades al costat d’equipaments dotacionals amb important
generació de fluxos per als vianants (escoles, espectacles, centres culturals, hos-
pitals, museus, etc.), el projecte haurà de determinar L’amplada necessària per a
que el trànsit per als vianants previst pugui circular còmodament.

Llevat en el Centre Històric (PEPRI’s) i en supòsits on objectivament no
sigui possible complir aquests mínims, L’amplada mínima de la secció de vora-
des en zones residencials serà de 3.00 m i 2.50 m en zones industrials. En trams
que pertanyin a carrers amb una secció unitària al llarg de tot el seu desenvolu-
pament, constitueixin unitats formals o de perspectiva, o comptin amb un con-
dicionament homogeni (fileres d’arbrat, franges verdes de separació de la cal-
çada, etc), el projecte tractarà de mantenir la continuïtat d’aquestes característi-
ques.

Com a mesura de recomanació, s’estableixen com a amplàries de vorera
en els nous trams viaris del sòl urbanitzable o en els planejaments de desenvo-
lupament, en sòl urbà, mesurada perpendicularment des de la vorada exterior en
qualsevol punt, les següents:

Tipus De Via                        Ample De Vorera         Ample De Vorera
Recomanada                       Mínima 

Viari De Primer Nivell                 8,00 M                             6,00
Viari De Segon Nivell                  7,00                                 5,00
Viari De Tercer Nivell                  5,00                                 3,00
Viari Industrial                             3,00                                2,50 M

En carrers per als vianants o pertanyents a la xarxa d’Itineraris per als
Vianants Principals, L’amplada mínima recomanada serà de 8 m, per a disposar
arbrat i els fanals d’enllumenat públic, preferentment en alineació única ambdós
elements i, permetent el pas de vehicles de manteniment.

Sempre que sigui possible, s’arbraran les voreres.

S’evitaran pendents superiors al 5% i, quan excepcionalment sigui neces-
sari, disposar graons en les voreres, no es permetran els constituïts per un únic
graó i, en qualsevol cas, comptaran amb rampa alternativa que compleixi la pen-
dent mínima establerta i els requisits d’accessibilitat en compliment de La
Normativa vigent sobre Supressió de Barreres Arquitectòniques. El pendent
transversal serà entre el 1,5 i el 2%.

Com a norma general les vorades tindran l’alçada necessària per a no ser
muntables per als vehicles lleugers. Per a això s’estableix una alçada mínima de
14 cm, no recomanant-se alçades superiors als 16 cm. En els passos de vianants
s’utilitzaran vorades muntables reduïnt-se la seva alçada per sota del mínim
establert, fins a enrasar-los amb la calçada. Així mateix, s’utilitzaran vorades
muntables en les entrades a garatges, en les quals podran arribar a enrasar-se
amb la calçada i, en recintes de temperat de tràfic, quan l’enrasat de calçades i
voreres formi part d’un projecte global d’urbanització, que garanteixi la protec-
ció de l’espai per als vianants pel que fa a la circulació rodada. 

2.3.Mitjanes 

Les mitjanes són bandes longitudinals de la calçada que separen diferents
circulacions. L’amplada, localització i configuració són els principals condicio-
nants de la seva funcionalitat. Les mitjanes poden complir diversos objectius:

• Separar circulacions, millorant amb això la seguretat del tràfic automò-
bil.

• Evitar l’enlluernament nocturn.
• Protegir els girs a l’esquerra.
• Contribuir a la millora paisatgística de les vies mitjançant el seu condi-

cionament.
• Servir al trànsit i a l’estada per als vianants, quan actuen com a bule-

vards.
• Servir de cobertura a infraestructures urbanes.

Des del punt de vista de la seva situació en la secció existeixen dos tipus
bàsics de mitjanes: 

Centrals, que separen sentits oposats de circulació.
Laterals, que separen circulacions del mateix sentit, resolent els conflictes

entre el tràfic de passada i el local, que circula per les vies de servei per a elles
configurades. 

S’estableixen les següents amplàries de mitjanes (m): 

TIPUS DE VIA
Recomanada          Mínima

Viari Supramunicipal                                 6 M                    3 M
Viari De Primer I Segon Nivell                     -                      2 M

Totes les vies supramunicipals i les urbanes de primer nivell es dissenya-
ran amb mitjanes centrals per a la separació de circulacions, on es recomana dis-
posar jardineria i arbrat. 

Serà obligatòria la construcció d’una mitjana capaç d’oferir refugi a la
cruïlla de vianants en totes les noves vies amb amplària total de calçada supe-
rior a 12 m. 

En vies urbanes de dos carrils per sentit es recomanen dissenyar seccions
tipus bulevard amb mitjanes o passeigs laterals que permetin el trànsit per als
vianants (entre 7 i 12 m). 

2.4.Voreres 

Les voreres són bandes longitudinals situades a la vora de la calçada i al
costat de la mitjana. Es distingeixen dos tipus: les exteriors, situades entre la cal-
çada i la vorera o l’aresta de la plataforma i, les interiors, situades entre cada cal-
çada i la mitjana en vies amb sentits de circulació separats. El paràmetre fona-
mental de definició de les voreres és la seva amplària, establint-se les següents
amplàries en m: 

Tipus De Via                                    Vorera Exterior                Interior 
Recomanat                    Mínim 

Viari Supramunicipal                             1,5 M                           0,5 M

2.5. Aparcaments en la via pública 

Són bandes en els laterals de la calçada, que es reserven i condicionen per
a l’estacionament de vehicles. D’acord amb la disposició dels vehicles en rela-
ció a la vorada, es distingeixen tres tipus de bandes d’estacionament: 

- En línia, quan els vehicles es disposen paral·lelament a la vorada.
- En bateria, quan es disposen perpendicularment a la vorada.
- Oblic, quan l’eix longitudinal del vehicle forma un angle amb la línia

de la vorada.

Es considera com a criteri general que l’aparcament en línia és preferible
al de bateria per  a la seva millor adaptació a les condicions del paisatge urbà
que duu associat, evitant la imatge desordenada que produeixen aquesta tipolo-
gia d’aparcaments. 

S’estableixen les següents amplàries per a les bandes d’estacionament de
vehicles lleugers adossades a les voreres: 

Tipus Aparcament    Recomanada               Mínima           Z. Industrial
Línia                              2,20 M                 2.00                       2,50
Bateria                           4,50                      4,00                      5,00
Angle                             5,00                      4,00                      5,50

El pendent transversal de les bandes d’estacionament se situarà entre el
1,50 i el 2,50%. 

Els estacionaments adossats a les voreres hauran de deixar lliure d’esta-
cionament les proximitats a les interseccions, respectant les següents distàncies
mínimes, mesurades des del punt equivalent en la vorada al cantó de cada inter-
secció: 

Tipus De Via                       Recomanada                            Mínima
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Viari De Primer Nivell                 10 M                                   5
Viari De Segon Nivell                    8                                       3
Viari De Tercer Nivell                    5                                       3

A fi d’evitar pertorbacions en la circulació, s’estableixen les següents
limitacions a la disposició d’estacionaments: 

- Totes les bandes d’estacionament en la via pública hauran d’estar rema-
tades, abans d’arribar a la intersecció o cantonada mitjançant avançament de la
vorera (‘orella de burro’), mantenint una distància lliure a continuació del tram
corb entre 3 i 5m.

- En la disposició de places d’estacionament en vies públiques, els plans
parcials i projectes d’urbanització assenyalaran espais reservats per a càrrega i
descàrrega. A títol indicatiu s’apunten els següents estàndards: 

* 1 plaça de vehicle industrial lleuger per cada 10.000 m2 d’edificació.
* 1 plaça de vehicle industrial lleuger per cada 500 m2 de superfície

comercial.

2.6. Carrils especials per al transport públic

Els carrils especials es dissenyaran per a la circulació exclusiva de vehi-
cles preferents. Poden integrar-se en la calçada general, discórrer per una calça-
da independent o sobre les voreres i constitueixen un dels instruments més efi-
caços per a promoure la utilització del transport col·lectiu,  en particular els
autobusos i, per a potenciar l’intercanvi modal entre transport públic i privat.

Els tipus de carrils reservats integrats dins de la secció d’una via són
Carrils-bus, reservats per a la circulació d’autobusos, que tenen com a objectiu
potenciar la utilització del transport públic i augmentar l’ocupació dels vehicles
particulars, gràcies als avantatges de circulació que ofereixen: menor congestió
i, per tant, reducció dels temps de recorregut. 

S’estableixen les següents amplàries de carrils reservats:

TIPUS                                                RECOMANADA MÍNIMA
Carril-bus en Plataforma exclusiva            3,5 m                           3,2

Capítol 2 . Les interseccions en glorieta 

S’entén per glorieta tota intersecció basada en la circulació de vehicles per
una calçada anul·lar, en la qual conflueixen les diferents vies i que funciona amb
prioritat als vehicles que circulen en el seu interior. Les glorietes amb la pèrdua
de prioritat que imposen a la confluència de les vies, són adequades per a mar-
car canvis en el règim de circulació. Es recomana el seu ús per a la transició del
règim de circulació continu de camp obert al règim urbà, per a conformar el punt
d’entrada a un nucli urbà o a una àrea, sigui aquesta residencial, industrial o
comercial i, com a reductors de velocitat, en general. La reducció de la veloci-
tat en les glorietes es produeix, en gran mesura, per la percepció que tenen els
conductors de l’existència d’un obstacle en el seu camí que els obliga a frenar,
per a desviar la seva trajectòria i envoltar-lo. D’aquí, la importància que té man-
tenir una bona visibilitat en els seus accessos. 

Les glorietes han de resoldre els problemes de funcionament i seguretat
per als vianants i ciclistes i, per tant, els passos de vianants i ciclistes en elles
han d’estudiar-se amb atenció. 

Per a les seves especials funcions i característiques en relació a la glorie-
ta convencional, es distingeixen els següents tipus específics: 

- Glorietes partides: en les quals la via principal de la intersecció travessa
l’illot central. No són pròpiament interseccions giratòries, ja que en elles gran
part del tràfic no circula per la calçada anul·lar, sinó que la travessa i, els vehi-
cles que circulen per ella han de cedir pas al corrent principal.

- Glorietes semaforitzades: interseccions amb calçada circular que comp-
ten amb un sistema de semaforització permanent o activable en hores punta

- Miniglorietes: glorietes amb illot central de petit diàmetre, normalment
inferior a quatre (4) metres i, en general, muntable per a permetre el pas de vehi-
cles pesats.

Per al disseny de glorietes, s’atendrà al que es disposa en ‘Disseny de glo-
rietes en carreteres suburbanes’ en Hoz, Carlos de la; Pozueta, Juliol, 1995. 

Es recomanen illots centrals de forma circular o el·lipsoïdal, amb excen-
tricitat entre 3/4 i 1, de diàmetres compresos entre els 20 i els 70 metres en fun-
ció de la importància del viari.

Per a Miniglorietes, es recomanen diàmetres de l’illot central entorn dels
8 metres. El illot ha de ser visible al conductor i construir-se amb materials dife-
rents dels de la resta de la calçada i sense obstacles en el seu interior.

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Respecte a l’amplada de la calçada anular, el nombre de carrils en l’inte-
rior de la calçada anular no haurà de superar els de l’entrada més àmplia.
L’amplada dels carrils haurà d’incorporar els sobreamples corresponents al seu
radi de gir. A títol indicatiu poden establir-se un mínim de set (7) metres d’am-
plada per a calçades anul·lessis d’un sol carril, i nou (9) metres de calçada anu-
lar per a calçades de dos carrils. En Miniglorietes, l’amplada recomanable de la
calçada anular és de sis (6) a vuit (8) metres.

A la calçada anular es recomanen peralts cap a l’exterior de fins i tot un
3% de pendent, que permetin recollir les aigües de pluja en el perímetre exterior
i en facin més visible la glorieta.

A efectes de millorar la seva percepció, es recomana que tots els eixos de
les vies confluents en una glorieta passin pel centre de l’illot central. La prolon-
gació dels eixos dels carrils d’entrada a una glorieta ha de tallar, obligatòria-
ment, a la circumferència exterior de l’illot central, a efectes de que els conduc-
tors es vegin obligats a canviar la trajectòria d’entrada, amb la consegüent
reducció de velocitat (s’han d’evitar entrades tangencials, que animen a mante-
nir i fins i tot augmentar la velocitat). Es recomana que els eixos dels carrils
d’entrada a la glorieta formin un angle entre 20è i 60è amb la tangent a la cal-
çada circular en el punt en el qual la creuen, per evitar velocitats excessives
d’entrada o angles pròxims al normal amb els vehicles que circulen per l’anell.

Per al càlcul de la capacitat de cada entrada, el projectista en podrà utilit-
zar qualsevol dels procediments contrastats disponibles, tenint en compte la
capacitat de les glorietes depèn tant de la seva geometria com de la proporció de
tràfics en cada entrada.

El càlcul de la capacitat de les entrades a glorietes, i particularment el de
la longitud de cues previsible, és especialment important en  aquelles en les
quals conflueixen les rampes de sortida d’autopistes o autovies (normalment,
del tipus desnivellades o dobles), el funcionament del qual pogués veure’s afec-
tat per la prolongació de les files de vehicles en espera d’entrada a la glorieta.
En aquests supòsits, s’ha d’assegurar, mitjançant una adequada longitud de la
rampa de connexió de l’autopista a la glorieta, que les cues de la glorieta no
assoliran el tronc principal de l’autopista.

SECCIÓ 3 . LA URBANITZACIÓ DE L’ESPAI PER ALS VIANANTS

Capítol 1. Passos de vianants

S’entenen per passos de vianants els condicionaments específics que faci-
liten l’encreuament de calçades de circulació rodada pels vianants en condicions
de seguretat. 

L’amplada mínima dels passos, tant zebra com semaforitzats, serà de 4
metres. A partir de 12 metres de longitud es recomana la creació d’illetes o mit-
janes refugi en els passos de vianants, considerant-se obligatori a partir dels 19
metres. Els refugis per a l’encreuament de vianants tindran una amplària míni-
ma de 1,5 m i recomanable de 2m. 

La senyalització dels passos zebra inclourà: Bandes blanques paral·leles a
l’eix del vial, d’amplària i separació de 50 cm i, Senyal previ P-20, ‘Perill pas
per a vianants’, tant en àrees rurals i suburbanes, o en punts de mala visibilitat.
Es distingeixen els següents tipus:

- Zebra, que concedeixen prioritat permanent als vianants que l’utilitzen.
- Semaforitzats, que estableixen la prioritat de vianants o vehicles segons

les fases del seu cicle.
- A diferent nivell, que realitzen a desnivell, deprimit o elevat, l’encreua-

ment de la calçada.

Criteris generals per a l’elecció del tipus de pas de vianants en àrees urba-
nes segons les classes i tipus de vies:

- En viari principal i viari col·lector s’utilitzaran sempre passos de via-
nants semaforitzats. 

- En vies locals, formalitzar passos de vianants en totes les interseccions
i, si s’escau, integrar-los en reductors de velocitat.

Els Projectes d’urbanització hauran d’estudiar la conveniència de forma-
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litzar passos de vianants, almenys, en els següents punts:

- En els punts que una calçada interromp la continuïtat lineal dels reco-
rreguts per als vianants o itineraris per als vianants (bulevards, carrers per als
vianants, sendes).

- En les proximitats d’edificis generadors de tràfic per als vianants intens
(escoles, hospitals, centres administratius, centres d’ocupació, grans establi-
ments comercials, etc).

- Al costat de les estacions de transport i parades de transport col·lectiu.

En relació a la intensitat de tràfic, hauran de:

- Integrar els passos de vianants en les interseccions viàries.
- En àrees centrals i comercials, hauran de separar els passos de vianants

formalitzats menys de 75 m.
- Si el pas no coincideix amb una intersecció viària, ha de localitzar-se en

punts que siguin ben visibles per als conductors i sempre il·luminar-se addicio-
nalment. Fora dels àmbits urbans, una bona visibilitat és condició indispensable
per a localitzar passos de vianants.

?Criteris generals de disseny:

- Es reduirà al mínim la longitud d’encreuament del pas de vianants.
- S’evités la possibilitat d’obstacles en la trajectòria a seguir pels vianants,

i per a això serà obligatori eixamplar les voreres ocupant la banda d’estaciona-
ment a totes les cantonades de carrers.

- Mantenir una trajectòria que sigui prolongació rectilínia dels itineraris
per als vianants.

- Garantir una visibilitat lateral equivalent a la distància de parada dels
vehicles, d’acord amb la velocitat de la via.

- Disminuir l’alçària de les vorades fins a anivellar-los amb la calçada, de
cara a que siguin franqueables per cadires de rodes. El sistema de recollida de
pluvials haurà d’impedir la inundació del pas i la calçada annexa, per la qual
cosa, almenys, disposarà de l’adequat imbornal aigües a dalt del pas.

- S’utilitzaran canvis de textura al paviment de la vorera en les proximi-
tats del pas, a fi que serveixi d’avís als invidents.

1.1 Passos zebra

Els passos zebra no estan recomanats en Viari principal si no van semafo-
ritzats. Tampoc estan indicats en zones de forta presència de vianants, així com
no és recomanable situar-los immediatament davant de les desocupades de
transport col·lectiu si no es troben semaforitzats.

1.2 Passos de vianants semaforitzats

Els passos de vianants semaforitzats s’implantaran en aquelles situacions
que la utilització de passos zebra pogués afectar sensiblement al moviment de
vehicles o resultar perillós per als vianants.

En vies de la xarxa principal o en aquelles que disposin de més de quatre
carrils, no es permetran passos de zebra sense semaforitzar. S’instal·laran pas-
sos de vianants semaforitzats, amb independència de les intensitats, en aquells
punts que hagi de formalitzar-se un pas zebra, però no comptin amb l’adequada
visibilitat. Es recomanen passos semaforitzats accionats manualment en els
punts que les sendes per als vianants travessin vies principals i en punts de forta
generació de tràfic per als vianants, quan disten d’una intersecció semaforitza-
da més de 30 metres.

Són obligatoris en l’accés a edificis escolars, hospitalaris, assistencials,
centres d’ocupació, administratius, etc. En la proximitat d’aquests passos de via-
nants, situats sobre vies de la xarxa principal, es recomana la col·locació de
barreres que canalitzin als vianants cap al pas i impedeixin l’encreuament de la
calçada en punts no senyalitzats.

?
En creus de vianants semaforitzats sobre la xarxa viària principal, les vies

locals col·lectores, així com en general, sobre aquells encreuaments en els quals
se’n prevegi una afluència apreciable de població invident, s’hauran de disposar
semàfors amb avisadors acústics.

?Passos de vianants a diferent nivell:

Són d’aquest tipus els passos que creguin una plataforma situada a un
nivell diferent del de la calçada per al trànsit dels vianants. Els passos a diferent
nivell constitueixen sempre una barrera psicològica per al seu ús, per la qual
cosa la seva utilització es restringirà als supòsits en que siguin totalment impres-
cindibles. Per això, es recomana la implantació de passos? de vianants a diferent

nivell exclusivament en itineraris d’autopista i, en general, en tota la xarxa
supramunicipal, on seran obligatoris.

Capítol 2 . Vies i zones per als vianants

2.1. Itineraris per als Vianants

Els Itineraris per als Vianants tenen com objectiu conformar una xarxa
d’espais de trànsit i ús per als vianants que facilitin i estructurin els desplaça-
ments a peu en el conjunt urbà, comunicant els diferents barris i districtes entre
sí. Tots els instruments de planejament que afectin a la definició i construcció de
la Via Pública hauran de considerar la possibilitat de Contribuir a la constitució
de la xarxa d’Itineraris per als Vianants Principals.

?El Planejament de desenvolupament i els seus corresponents projectes
d’urbanització, definiran els itineraris principals del seu àmbit d’ordenació, per
assegurar la connexió a peu amb les àrees urbanes pròximes, i en el seu interior,
articular el conjunt amb els punts de gran afluència per als vianants (equipa-
ments, zones comercials, intercanviadors de transport, centres d’ocupació,
zones verdes, etc.), connectant el major nombre possible de vies.

En els nous desenvolupaments, els itineraris per als vianants hauran d’in-
tegrar en el seu disseny tots els elements físics del territori en l’àmbit, així com
les fites del paisatge urbà que proporcionin vistes panoràmiques i altres ele-
ments significatius del mitjà natural que contribueixin a potenciar les caracte-
rístiques del mateix.

Els projectes de reurbanització de vies urbanes o els plans d’adaptació del
viari del casc històric o àrees consolidades tendiran a ampliar els itineraris per
als vianants principals existents i connectar-los amb les zones limítrofes. Dins
del municipi no s’admetrà la construcció d’espais per als vianants nous o la
remodelació dels existents que no compleixin amb les especificacions de la
Normativa vigent sobre la Supressió de Barreres Arquitectòniques.

2.2. Carrers per als vianants

Són carrers destinats preferentment a l’activitat i trànsit per als vianants.
En elles només es permet l’accés de vehicles d’emergència i, en horaris espe-
cials, als vehicles de servei i manteniment i, si s’escau, als vehicles dels resi-
dents.

Es distingeixen dos tipus: els carrers per als vianants centrals, amb eleva-
da intensitat per als vianants, que funcionen com eixos de desplaçament i for-
men part dels itineraris per als vianants principals. Doten d’identitat a l’àmbit en
què se situen i, en general, tenen una gran activitat comercial i, els carrers per
als vianants residencials, d’amplària inferior a les vies locals d’accés, menor fre-
qüència per als vianants i l’objectiu principal del qual és millorar la qualitat
ambiental de l’entorn.

La implantació d’esquemes de peatonalització en carrers existents o cen-
trals requerirà l’elaboració d’un Pla Especial d’Adaptació de la Via Pública, que
resolgui les seves implicacions sobre el tràfic, l’accessibilitat i l’aparcament.

Els carrers per als vianants es dissenyaran de forma unitària, prestant-se
especial atenció a la pavimentació, l’enllumenat i la jardineria. La il·luminació
es dissenyarà per a escala humana, amb pals de baixa alçada que creen ambients
agradables.

El mobiliari haurà d’estar concentrat en determinades zones, de manera
que es deixi   lliure per a circulació la major amplària possible del carrer. 

Els carrers per als vianants es reurbanitzaran sense diferenciar els espais
destinats a les voreres i calçades, establint un paviment homogeni en tota l’am-
plada del carrer.

2.3. Bulevards

Es denominen bulevards les mitjanes situades en la calçada específica-
ment condicionades per al trànsit o l’estada per als vianants. Donat el seu caràc-
ter qualificador de l’espai urbà, els bulevards es localitzaran sobre elements via-
ris als quals es vulgui dotar d’una significació especial en la trama viària. Es dis-
tingeixen entre:

Bulevards centrals, localitzats en el centre de la calçada i separant els sen-
tits de circulació, de forma preferent en vies col.lectores, formant part d’itinera-
ris de caràcter lúdic o funcional. Per a assegurar un òptim nivell d’ús per als via-
nants, els bulevards centrals hauran d’assegurar una gran permeabilitat, no reco-
manant-se amplades de vies de servei que obliguin a passos de vianants de lon-
gitud superior a set (7) metres. 

Bulevards laterals, separant el tràfic de passada, canalitzat en una calçada
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central i, el local, derivat a vies de servei laterals. Són adequats en aquelles vies
on es produeixen conflictes importants entre el tràfic de passada i el d’accés, en
les quals defineixen calçades monofuncionals de major seguretat. En concret, es
recomanen en els trams de la xarxa urbana principal que faciliten accés directe
als predis limítrofs. En Bulevards laterals que conformin vies de servei, serà
obligatori el disseny unitari del conjunt del bulevard, la calçada de servei, la
vorera i, si s’escau, les bandes d’estacionament, per a una velocitat màxima de
circulació de trenta (30) quilòmetres per hora. En Bulevards laterals es tractarà
d’impermeabilitzar la vora lateral del tronc i facilitar la permeabilitat en les vies
de servei.

Per a disposar un bulevard central o lateral que constitueixi àrea estancial,
es recomana una secció total de carrer d’amplària superior a trenta-cinc (35)
metres. Perquè un bulevard constitueixi una àrea estancial serà necessària una
amplària mínima de vuit (8) metres. En supòsits de remodelació de vies exis-
tents o d’excepcionals restriccions en la secció de la via, s’admetrà una amplà-
ria mínima de sis (6) metres.

En una via urbana amb bulevards és recomanable assegurar la connexió
per als vianants directa entre els diferents trams, per a garantir la discontinuïtat
de l’àrea estancial i millorar el seu atractiu com itinerari. En general i especial-
ment sobre el viari principal, les vores dels bulevards hauran de condicionar-se
de forma a protegir l’estada i passeig per als vianants del tràfic rodat.

El paviment característic serà de sòls naturals estabilitzats, amb condi-
cions adequades per al desenvolupament d’arbres de manera que es faciliti la
penetració d’aigua superficial en el terreny i la seva aireació.

Capítol 3. Temperat de tràfic

S’entén per temperat de tràfic el conjunt de mesures encaminades a reduir
la intensitat i velocitat dels vehicles fins a fer-los compatibles amb les activitats
que es desenvolupen en el viari. La utilització de mesures de temperat de tràfic
té per objecte la millora del benestar de vida de les àrees residencials, al reduir
substancialment el nombre d’accidents, millorar les condicions ambientals de
l’entorn i facilitar l’ús en condicions de seguretat dels espais públics. En els
plans i projectes de viari local d’accés i en el de prioritat per als vianants hau-
ran d’explicar les mesures de temperat previstes per a garantir les condicions
requerides de tràfic i la seva localització precisa. Es recomana la seva utilitza-
ció en tot el viari local. Podran aplicar-se en el viari col·lector per a resoldre con-
flictes especials, prèvia justificació expressa. 

Com a criteri general, es recomana la utilització combinada de diverses
mesures, articulades en una concepció de conjunt, que permeti triar la més ade-
quada a cada localització i aprofiti l’efecte de la seva utilització conjunta. En
aquests supòsits, s’ha de tenir cura especialment de l’harmonia del conjunt dels
elements de la via (pavimentació, vegetació, enllumenat, etc).

Les mesures de temperat de tràfic han de respectar les funcions i elements
de la via, tals com els passos de vianants, el drenatge, els accessos a edificis i
parcel·les, etc, i  garantir l’accés fàcil dels serveis d’emergència. S’evitaran quan
existeixin línies regulars de transport públic col·lectiu.

Per a aconseguir una bona adequació del règim de conducció a les condi-
cions de l’entorn, és convenient que aquestes siguin plenament perceptibles. Per
aquest motiu sigui convenient reforçar la visibilitat de tots aquells elements que
caracteritzen l’ambient travessat: interseccions, punts de generació de tràfic,
accessos, etc. Es ressaltaran les entrades a carrers o recintes de velocitat 30 km/h
mitjançant la utilització de mesures específiques, que actuïn com a porta i avís
del canvi de règim de circulació.

Sense prejudici d’unes altres que poguessin proposar-se es recullen a con-
tinuació les mesures que la present Normativa accepta per considerar-se consa-
grades en l’experiència espanyola i internacional:

• Badens i elevacions de la calçada
• Estrenyiments
• Franges transversals d’alerta
• Obstacles en interseccions
• Portes
• Canvis en el paviment

1. Badens i elevacions de la calçada

Consisteixen en elevacions puntuals de la calçada que animen a mantenir
velocitats reduïdes als conductors, si volen evitar la incomoditat del graó que
suposen o, fins i tot, el dany que poden causar a l’automòbil.

En funció de la seva longitud i funció específica poden distingir-se:

- Badens, caracteritzats per estendre’s en tota l’amplada del carrer i per la
seva petita longitud, en general, inferior a 5 metres.

- Coixins amb secció semicircular afectant a tot l’ample de la calçada.

En guals de secció trapezoïdal es recomanen els següents paràmetres:

Pendent de la rampa:      8% per a una velocitat de 40 Km/h
10% per a una velocitat de 30 Km/h
14% per a una velocitat de 20 Km/h

Elevació:                       de 100 a 140 mm
Longitud:                      2 a 4 m, i amplada completa de la calçada.

2. Estrenyiments de la calçada.

Consisteixen en reduccions de l’amplada de la calçada mitjançant vora-
des, mitjanes i illetes, a fi de reduir simultàniament la velocitat del tràfic que hi
circula. Són recomanables per a marcar l’entrada a una àrea o carrer de veloci-
tat reduïda i molt indicada per a marcar i facilitar els passos de vianants. Es reco-
mana una longitud per a l’estrenyiment entre 5 i 10 metres.

3. Obstacles en intersecció.

Consisteixen en la introducció d’obstacles en interseccions per a moderar
la velocitat. Els esmentats objectius es poden aconseguir utilitzant estrenyi-
ments, elevació del paviment, mitjanes, illetes i canvis de color i textura.

Es distingeixen els següents tipus:
Elevació del conjunt de la intersecció al nivell dels passos de vianants, per

a situar en un mateix plànol ambdós tràfics i incitar als conductors a moderar la
velocitat.

Disseny d’’orelles’ en les cantonades de les voreres, mitjançant l’amplia-
ció de l’espai del vianant i reducció de l’amplada de la calçada, el que obliga a
una reducció de la velocitat dels vehicles entrants, a més de reduir la longitud
dels passos de vianants.

Introducció d’obstacles tipus illeta en la intersecció, que restringeixen
algun dels moviments possibles. Els dissenys més utilitzats són els d’illeta dia-
gonal, que impedeixen travessar la intersecció en línia recta, i els d’illeta cen-
tral, que a més obliguen a un gir a la dreta a tots els vehicles.

Canvis de textura i coloració en la intersecció, que poden acompanyar-se
amb orelles i vorades rebaixades.

4. Portes

Consisteixen en subratllar els punts d’entrada a un recinte o carrer en els
quals es desitja mantenir un cert règim i velocitat de circulació, mitjançant
diversos procediments de disseny viari i mesures de temperat. Es localitzen
fonamentalment sobre un tram recte o una intersecció marcant un canvi de
règim de circulació i una reducció de la velocitat.

En el disseny de la porta és necessari assegurar una bona visibilitat de la
mateixa des de la via de la xarxa principal d’accés, i assenyalar clarament en ella
el límit de velocitat del recinte al que s’accedeix. En portes situades en una
intersecció haurà de: 

Situar-s’hi una glorieta o miniglorieta en la intersecció d’accés.
Combinar un estrenyiment amb elevació de la calçada o gual.
Canviar el paviment.
Dissenyar solucions arquitectòniques que emfatitzen la imatge de porta

(elements físics verticals que emmarquin la calçada, edificis-porta sota els quals
s’accedeixi, etc.).

5. Canvis en el paviment

S’engloben en aquesta denominació tot tipus de canvi en la textura o color
del paviment l’objectiu del qual és aconseguir una reducció de la velocitat de
circulació dels vehicles. Es distingeixen els següents:

Franges de diferent paviment que es col·loquen transversalment a la cal-
çada, normalment a fi d’alertar sobre la proximitat d’àmbits específics o canvi
en les condicions del carrer.
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Canvi de paviment al llarg d’un tram de carrer, per a millorar l’estètica de
l’entorn, emfatitzar la reducció de velocitat i ressaltar el caràcter per als vianants
de l’àrea.

En la utilització de canvis en el paviment ha de tenir-se especialment en
compte l’augment d’emissió sonora que pot provocar-se, sobretot, en àrees
especialment sensibles al soroll.

SECCIÓ 4. INFRAESTRUCTURES PER A APARCAMENTS 

Per la seva funció poden distingir-se: 

- Aparcaments dissuasius, especialment localitzats per a acollir vehicles
de persones que accedeixen al transport col·lectiu (‘park and ride’) o compar-
teixen vehicle (‘park and pool’). Poden ser d’ús lliure o de pagament, en gene-
ral mitjançant tarifes diàries, setmanals o mensuals, que poden incloure el cost
del transport col·lectiu.

- Aparcaments rotatoris, d’ús públic i tarifes en funció del temps d’estada,
són destinats a donar accés general a una àrea d’activitat urbana i equipament,
(zones comercials, terciàries, equipaments i serveis metropolitans, hospitals,
espectacles, etc). Poden situar-se fora de la via pública i també poden conside-
rar-se els aparcaments en via pública regulats per tarifació de l’estada (parquí-
metres, etc). Els situats sobre la via pública poden tenir una limitació temporal
màxima, de l’ha d’exceptuar-se als residents de l’àrea.

- Aparcaments per a residents, especialment reservats per a ús dels habi-
tants d’una determinada àrea de la ciutat.

- Aparcaments comercials, destinats als clients d’establiments de comerç,
sanitat, cultura, oci, etc.

Capítol 1. Aparcaments dissuasius

La decisió sobre la dotació, localització i tipus d’aparcaments a establir en
una determinada àrea ha de fer-se de forma integrada en el disseny de la políti-
ca de transport, tenint en compte l’accessibilitat i les expectatives que desperten
per als desplaçaments en vehicle privat. La incidència de l’aparcament en la uti-
lització del vehicle privat com a mitjà de transport en la mobilitat interna de la
ciutat, recomana la dotació d’aparcaments dissuasius coordinant-los amb la
posició de les estacions d’intercanvi modal i especialment en les estacions inte-
rurbanes d’autobusos. 

S’estableix l’obligació que tot el planejament de desenvolupament, que
inclogui o limiti amb punts d’accés al transport col·lectiu o a la xarxa supramu-
nicipal de primer nivell, així com els corresponents projectes tècnics d’aquests
punts, estudiïn la possibilitat i conveniència de localitzar aparcaments dissua-
sius associats a ells. En els aparcaments dissuasius lligats a estacions de trans-
port col·lectiu, s’inclourà una àrea d’estacionament específic per a bicicletes i
dues rodes, situats en les proximitats del punt d’accés a l’estació, amb capacitat
no inferior a un dècim del nombre de places per a automòbils. 

La grandària d’aquests aparcaments variarà en funció de la demanda
potencial i inclourà zones de càrrega i descàrrega específiques, que permetin
l’accés dels vehicles que duen passatgers per al transport col·lectiu, sense que
pertorbin el funcionament de l’aparcament. Per a la localització d’aquests apar-
caments es tindran en compte els següents aspectes: 

La proximitat a l’accés al transport col·lectiu, o la xarxa viària supramu-
nicipal, per a això és convenient la màxima coordinació amb el projecte de l’es-
tació. En el cas dels associats a parades d’autobús, ha de procurar integrar-se a
aquesta en el propi aparcament. En qualsevol cas, s’evitarà situar les places d’a-
parcament a una distància superior a 300 metres des del punt d’accés al trans-
port col·lectiu. 

La facilitat d’accés a l’aparcament des de la xarxa viària pròxima. En
general, es recomana que disposin d’accés directe des d’una via de la xarxa prin-
cipal. Els enllaços ben dissenyats són llocs idonis per a la localització d’aparca-
ments dissuasius. 

El nivell de delinqüència o vandalisme de l’àrea, pot dissuadir l’ús de l’a-
parcament i la facilitat de vigilància natural, des de vies, edificacions o
instal·lacions pròximes, afavoreix la seva utilització. S’hauran de vigilar els
aparcaments de dissuasió i combinar el bitllet de transport amb aquesta vigilàn-
cia. 

Es reservaran almenys el 2% de les places per a vehicles de discapacitats
i, com a mínim una, a partir de 25 places. Aquestes places se situaran en els llocs
més pròxims als accessos i al nivell del carrer i s’assegurarà la inexistència de
barreres arquitectòniques en el trajecte de les places al carrer. 

Capítol 2. Aparcaments de rotació i residents 

La localització de conjunts de places d’aparcament d’ús públic fora del
viari ha d’estudiar-se en el marc del model general de transport adoptat i, en par-
ticular, considerant el diferencial d’accessibilitat en automòbil que confereixen
i les exigències que plantegen a l’àrea que se situen. Per aquest motiu la cons-
trucció o condicionament d’aparcaments públics hagi de ser estudiada acurada-
ment i cada proposta concreta hagi de ser objecte d’una avaluació particular, en
la qual es demostri la seva necessitat i beneficis ambientals, enfront de la poten-
ciació d’altres mitjans de transport. 

En qualsevol cas, en la localització i disseny d’aparcaments d’ús públic,
tant públics com privats, ha d’assegurar-se una bona accessibilitat des de la
xarxa viària principal i, simultàniament, una adequada localització dels seus
accessos, de forma a evitar que la congestió en aquests es transmeti a les vies de
la xarxa principal pròximes. En aquest sentit, la localització dels punts d’accés
i sortida, en aparcaments d’ús públic de nova construcció, inclosos els de cen-
tres comercials o terciaris, complirà les següents instruccions: 

No podran localitzar-se directament sobre vies de la xarxa principal, enca-
ra que si podran fer-ho, si s’escau, sobre vies de servei. La seva distància a l’i-
nici del ramal d’entrada a una autopista o autovia serà tal, que tingui capacitat
suficient per a albergar una retenció de vehicles superior al 15% del nombre
corresponent a les seves places d’aparcament. 

En el cas d’aparcaments d’ús lliure en superfície, s’ha de tractar de com-
binar la consecució d’una bona vigilància natural (proximitat d’activitats, movi-
ment de persones, visió des de vies i edificis pròxims, etc.) amb condiciona-
ments que ho integrin en l’escena urbana i evitin l’efecte barrera o la visió d’àm-
plies masses de vehicles estacionats. En qualsevol cas, els aparcaments que se
situïn en superfície hauran de dissenyar-se de manera que totes les places siguin
cobertes per ombra d’arbrat.

SECCIÓ 5 . BICICARRILS

Capítol 1. Criteris Generals

El disseny de plataformes reservades i condicionaments per a ciclistes té
com a objectiu promoure l’ús de la bicicleta com a manera de transport urbà a
EIVISSA, a través de la conformació d’una xarxa d’itineraris practicables en
condicions ambientals i de seguretat exigides per aquest mitjà de transport. La
xarxa ha de connectar els principals punts generadors de tràfic ciclista, en parti-
cular, escoles, col·legis, universitats, parcs, àrees esportives, estacions i inter-
canviadors de transport, mercats i centres comercials, etc. El desplaçament amb
bicicleta ha de ser un sistema eficaç de realitzar viatges en la ciutat i, no només
per motius turístics i oci.

Els elements bàsics dels itineraris ciclistes són les bandes, les intersec-
cions i els elements complementaris (estacionament, senyalització, etc).

Capítol 2. Bandes ciclistes

Es consideren bandes ciclistes els trams especialment condicionats per a
la circulació ciclista. Es distingeixen els següents tipus de bandes ciclistes:

- Carril bici, aquelles plataformes reservades exclusivament per a la cir-
culació ciclista, situades en la calçada de circulació rodada i separades de la
resta de carrils mitjançant senyalització horitzontal o barreres físiques. Els
carrils-bici es poden disposar en el mateix sentit que el flux circulatori o a con-
tra corrent.

- Senda bici, es tracta plataformes el traçat de les quals és independent de
les calçades convencionals de circulació rodada.

- Vorera bici: plataformes que discorren a la mateixa cota i en continuïtat
amb la vorera.

Per a tots ells s’estableixen les següents amplàries:

TIPUS                            RECOMANADA MÍNIMA
Bicicarril un sentit                   1,8 m                                1,5
Bicicarril dos sentits                 2,8                                   2,5 m

Tots els planejaments de desenvolupament i els seus corresponents pro-
jectes d’urbanització hauran d’incorporar una proposta concreta de xarxa ciclis-
ta que tracti de donar continuïtat a altres bandes ciclistes en cas d’existir i que
compleixi amb els criteris i especificacions d’aquesta Normativa. En general,
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les sendes constitueixen les bandes de circulació que ofereixen major nivell de
seguretat a la circulació ciclista, sent a continuació els carrils-bici i les voreres-
bici. Quan el carril bici s’implanti sobre una via de rang urbà, ha d’assegurar-se
la seva separació física de la resta dels carrils.

Entre les interseccions especialment dissenyades per a ciclistes, es distin-
geixen:

- Via ciclista contínua a través de la intersecció.
- Interseccions senyalitzades o semaforitzades específicament per a ciclis-

tes.
- Passos semaforitzats especials per a ciclistes.

Les Vies ciclistes contínues consisteixen en la prolongació del bicicarril a
tot el llarg de la travessia de la seva intersecció amb altres calçades rodades, per
a reduir la perillositat per als ciclistes i,  sobretot en les glorietes. Han de dur
senyalització horitzontal en traç discontinu i senyals de ‘Cedeixi el Pas’ en totes
les vies que travessi. És recomanable que la superfície de la banda ciclista sigui
d’un color diferent a la resta del paviment i, en ocasions, per a ressaltar la prio-
ritat s’eleva el pas de la via ciclista utilitzant un gual de secció trapezoïdal.

Els Passos semaforitzats per a ciclistes consisteixen en encreuaments nor-
mals al flux circulatori motoritzat similars als de vianants. Poden realitzar-se
conjuntament amb els de vianants. Normalment s’accionen manualment i, han
de dur, en la llum verda d’encreuament, el símbol ‘Bicicleta’. En cas de pas con-
junt per a ciclistes i vianants, el semàfor ha de disposar-se d’una tercera panta-
lla amb el símbol ‘Bicicleta’ en verd.

Per a la senyalització de les bandes i interseccions ciclistes s’utilitzaran
els senyals i marques previstes en els articles 145 al 165 del Codi de Circulació
i en la Norma d’Instrucció de Carreteres 8.2-1C denominada ‘Marques Vials’ i,
en particular la ‘Marca de pas per a ciclistes’ (M-4.4), línia pintada en el pavi-
ment que assenyala un pas normal al flux circulatori. Els senyals verticals poden
situar-se en les vores de la banda ciclista, quan aquest compta amb amplària
generosa. El senyal ‘Camí reservat per a cicles’ (R-407) es col·locarà obligatò-
riament en tots els accessos a plataformes reservades per a ciclistes, que es deli-
mitaran amb línia contínua de 10 cm d’amplària. S’inclourà el ‘Símbol Bici’,
pintat en el paviment a l’entrada i a la sortida. Es recomana dotar d’un color
especial al paviment. L’ús de superfícies acolorides resulta molt útil en la segu-
retat i promoció de la bicicleta. El color vermell és el tradicional, per la qual
cosa s’utilitzarà preferentment. 

Les vorades són elements especialment perillosos per al ciclista. Per això,
s’evitaran totalment en els itineraris ciclistes, substituint-los per rampes amb un
pendent inferior al 8% i preferiblement no superior al 5%. En els passos de via-
nants les vorades s’enrasaran amb el paviment. Les reixetes d’imbornal consti-
tueixen un altre element d’urbanització perillós per a la circulació ciclista. Quan
sigui necessari mantenir-les, es dissenyaran amb obertures estretes i suficient-
ment curtes perquè les cobertes de les bicicletes no s’enganxin o caiguin en el
seu interior i orientades de manera que les barres siguin perpendiculars a l’a-
dreça del viatge. Pot ser necessari col·locar bol·lards en les entrades a les sen-
gles-bici per a impedir l’accés de tràfic motoritzat. Han d’estar ben marcats i ser
visibles per als ciclistes tant de dia com de nit. Quan es necessiti més d’un pal
es recomana mantenir 1,5 m lliures entre ells.

Els estacionaments específics per a bicicletes són essencials per al bon
funcionament de la xarxa ciclista. Es recomana la implantació d’estacionaments
per a bicicletes en zones d’atracció de ciclistes, com:

- Centres comercials, empreses, escoles, centres culturals, biblioteques,
centres esportius, amenidades de parcs, etc.

- Punts d’accés a transport públic: intercanviadors, especialment es tindrà
en compte la disposició d’estacionaments per a bicicletes en l’estació d’autobús
interurbà.

Els estacionaments han de localitzar-se en llocs segurs (amb vigilància
natural, freqüència de vianants i sense accés de vehicles motoritzats) i accessi-
bles. Els situats en espais oberts resulten particularment indicats per a rotació
(centres culturals, biblioteques, centres esportius, parcs). Per al seu dimensiona-
ment, pot utilitzar-se com dotació orientativa 1 plaça per cada 10 places per a
automòbils.

SECCIÓ 6 . LA PAVIMENTACIÓ

La pavimentació de la via pública haurà de respondre a les exigències par-
ticulars de l’ús o combinació d’usos al què es veurà sotmès cadascun dels seus
elements, el que implica la utilització de paviments específics per a cadascun

dels seus elements. Així mateix, el paviment haurà de Contribuir a fer llegible i
facilitar la comprensió de la distribució funcional de l’espai de la via pública,
millorant amb això la percepció per als seus usuaris i la seva seguretat, per la
qual cosa pot ser convenient diferenciar mitjançant ritmes, colors, materials o
textures cadascun dels elements de la via pública.

En general, es recomana no concedir un protagonisme excessiu als pavi-
ments des d’un punt de vista estètic enfront de la resta d’elements urbans, per la
qual cosa es tendirà a mantenir-los com un fons neutre, sobre el qual pot desta-
car l’edificació, la vegetació, els elements ornamentals o fins i tot els usuaris.
No obstant això, l’adequada elecció del paviment, juntament amb la il·lumina-
ció, té una importància determinant per a l’assoliment d’una qualitat visual posi-
tiva. En qualsevol cas, es considera imprescindible la seva coordinació estètica
amb l’arquitectura i la resta del condicionament de l’espai vial en colors, dis-
seny, gra, textures, etc.

S’evitarà la tendència a l’enduriment de les superfícies de l’espai públic
urbà per utilització de plantacions d’espècies vegetals. Cal tenir en compte que
l’ús de materials durs impedeix, per altra banda, que les aigües de pluja penetrin
a l’interior de la terra, limitant en gran mesura l’alimentació dels aqüífers natu-
rals.

En general per a l’elecció del tipus de paviment i la definició de les
Seccions i espessors de les capes dels ferms, es recomana:

Calçades:
En viaris principals i que realitzin funcions de distribució interior els

paviments seran de barreges bituminoses en calent sobre ferms granulars i de
formigó magre o grava ciment. En vials de caràcter local i baixa intensitat cir-
culatòria es recomana disposar paviments de llamborda prefabricada de formi-
gó premsat de 6cm d’espessor mínim sobre jaç de sorra.

Voreres:

Els paviments de vorera seran preferentment de formigó premsat de 6 m
d’espessor, podent incloure’s la rajola hidràulica o de terrazo, les lloses prefa-
bricades de formigó i lloses de pedra natural. Les vorades seran sempre de mate-
rial de granit o una altra pedra natural amb resistència i duresa demostrada en
elements d’urbanització de viari.

Quant a les qualitats de pavimentació a emprar en l’interior del Centre
Històric, s’empressin vorades de pedra natural, preferentment de granit. Entre la
vorada i calçada es disposarà una rigola mitjançant una peça de formigó prefa-
bricat, o de granit de dimensió 20 cm d’amplada.

Bicicarrils:
Es recomana utilitzar paviments continus de formigó amb colorant incor-

porat, de color vermell preferentment, amb tall de juntes, així com també barre-
ges bituminoses amb granulometria contínua sobre base granular o de grava-
ciment o formigó magre.

Aparcaments:
En cas de segregar l’aparcament de la calçada, creant orelles de ruc en les

trobades o interseccions, es recomana emprar paviments de tipus continus de
formigó (HM-200), o empedrats de formigó prefabricat premsat de 6cm d’es-
pessor, sobre jaç de sorra i base de formigó de 15-20cm de HM-200. També
poden emprar-se les llambordes de pedra natural.

Tots els plans i projectes en sòl urbà i urbanitzable que defineixin la via
pública del municipi d’Eivissa hauran de garantir el compliment dels límits dels
nivells sonors ambientals acceptables. Es recomanen paviments de tipus bitu-
minós porós o de textura oberta per a les calçades de les vies de la xarxa prin-
cipal, quan travessen àrees sensibles al soroll, especialment per a aquelles amb
velocitat de disseny superior als 60 km/h.

SECCIÓ 7 . SOBRE L’EXECUCIÓ D’OBRES EN LA VIA PÚBLICA I
LES MESURES DE SEGURETAT

Prèviament a l’execució de qualsevol obra en la via pública i, particular-
ment quan aquestes afectin al normal desenvolupament dels accessos per als
vianants a locals i habitatges, hauran de complir els següents requisits: 

Presentar a l’Ajuntament un Pla d’organització i fases d’execució dels tre-
balls a realitzar, que haurà de ser aprovat pel departament d’Obres i projectes
prèviament al començament dels mateixos.
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SECCIÓ 8 . LES INFRAESTRUCTURES URBANES BÀSIQUES

Capítol 1. El dimensionament i disposició de les xarxes urbanes

Els Projectes d’urbanització sobre les unitats de planejament de desenvo-
lupament del Pla General hauran de garantir l’execució completa de les
instal·lacions i serveis urbans fins a connectar amb les xarxes principals de con-
nexió i, si fos necessari extenent-se fora dels límits de la seva delimitació fins a
arribar als punts de connexió amb capacitat de subministrament.

Els projectes d’Urbanització hauran de resoldre les trobades de serveis en
els encreuaments de vorades i calçades, establint l’ordre de disposició de cadas-
cun d’ells, així com resoldre la disposició i l’ordenació dels traçats dels serveis
urbans, disposant amplària de voreres suficient per a allotjar les instal·lacions
necessàries per a dotar a les parcel·les resultants del planejament. Tots els
Projectes d’Urbanització inclouran plànols descriptius de la separació entre ser-
veis en les vorades, que haurà de respectar la presència de l’arbrat en les vore-
res, així com els elements addicionals a les canalitzacions com arquetes, càme-
res de registre, armaris, etc., sobretot en els encreuaments entre viaris.

A manera descriptiva i orientativa, les distàncies de separació entre ser-
veis urbans en voreres i encreuaments de calçada, han d’ajustar-se als següents
valors del quadre adjunt:

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Així mateix, s’acompanya un esquema tipus de disposició de serveis en la
via pública a tenir en compte en la redacció dels projectes: 

[Vegeu la relació de figures al final del text en castellà]

Capítol 2. Xarxa de proveïment

En sòls residencials es garantirà el consum intern d’aigua potable amb una
dotació de 300 litres/ habitant i dia. A l’efecte de dimensionament de xarxes en
sòls industrials, s’establirà un consum mínim de 15 litres /m2 i dia i,  sempre
d’acord amb la normativa especifica municipal segons les Condicions de la
Concessió Administrativa en vigor.

Amb la finalitat de garantir el subministrament de les àrees subjectes a
Projectes d’Urbanització, s’inclouran dins d’ells les canalitzacions de la xarxa
de proveïment d’aigua i elements addicionals, fins i tot si es trobessin fora de la
delimitació de l’àrea, sector o polígon, essent el promotor o promotors del
Projecte d’urbanització qui pagués aquestes instal·lacions.

Les obres de proveïment d’aigua es duran a terme d’acord amb els crite-
ris i condicionaments establerts en la concessió de servei públic de l’Ajuntament
d’Eivissa.

A efectes indicatius, s’estableixen les següents consideracions tècniques:
les canalitzacions es disposaran preferentment dins la vorada a una profunditat
de 1,00m. Les canonades s’assentaran sobre un llit de 10cm de sorra, omplint la
secció amb material seleccionat. Les vàlvules seran del tipus enterrat fins a
300mm de secció de canonada i  papallona per a diàmetres majors. El diàmetre
mínim de les canonades serà de 80mm en la xarxa de distribució, i les velocitats
compreses entre 0,50 i 1,5 m/seg. Llevat indicació contrària, les canonades i ele-
ments complementaris seran sempre de fosa dúctil.

Procedeix l’informe preceptiu del Servei d’Extinció d’Incendis i
Salvament amb relació al proveïment d’aigua contra incendis.

Capítol 3. Xarxa de sanejament i drenatge d’aigües pluvials

El sistema de sanejament a instal·lar en totes les actuacions urbanístiques
a desenvolupar en el municipi d’Eivissa, serà de tipus separatiu, recollint sepa-
radament en canalitzacions diferents les aigües pluvials i les residuals. Les
aigües pluvials seran enviades al mar, instal·lant prèviament ‘càmeres de tem-
pesta’ per a la seva depuració corresponent a les aigües contaminades durant els
primers 10 minuts del xàfec. Les aigües residuals seran enviades a l’estació
depuradora d’Eivissa per al seu tractament de depuració previ al seu abocament
al mar.

Les obres de sanejament es duran a terme d’acord amb els criteris i con-
dicionaments establerts en les condicions de la Concessió Administrativa per a
l’explotació dels serveis de depuració.

A efectes purament indicatius, s’estableixen les següents consideracions
tècniques: les canonades de sanejament seran de formigó centrifugat, classe D
amb junta endoll de campana sobre jaç de sorra. El diàmetre mínim serà de
30cm. Es col·locaran sobre un jaç de sorra de 15 cm, i farciment de rasa amb sòl
seleccionat. Els pous de registre es disposaran a una distància mitja de 40 –50m.
Els imbornals seran de dimensions 30 x 60cm i 1m de profunditat. La connexió
d’imbornal a pou es realitzarà amb canonada de formigó de 200mm de diàme-
tre. 

Capítol 4. Energia elèctrica

Dins de la delimitació dels sòls urbans i urbanitzables, totes les xarxes
elèctriques, tant d’Alta tensió i Baixa tensió seran sempre construïdes mitjan-
çant traçats en subterrani.

Els Projectes d’urbanització inclouran les modificacions de xarxes elèc-
triques aèries a subterrani, tant en l’interior de la seva delimitació, com aquelles
necessàries per a arribar als punts de connexió a la xarxa general de distribució.

Els Projectes de Reurbanització dels carrers del Casc Històric inclouran la
instal·lació subterrània de la xarxa elèctrica en façanes, i les mateixes conside-
racions tindran les instal·lacions de telefonia.

Els Plans Parcials, que a causa de la impossibilitat d’obtenir energia a tra-
vés de les instal·lacions existents, contribuiran al finançament de les noves ins-
tal·lacions elèctriques, d’acord amb el contingut del Decret de Liberalització del
Sector Elèctric.

Els Centres de Transformació es disposaran preferentment en l’interior de
les parcel·les resultants de l’ordenació i, excepcionalment i prèvia justificació,
sobre espais públics, zones verdes o zones de reserva de viari. 

Amb l’objectiu d’establir criteris d’ordenació per al traçat de les línies
aèries en l’entorn del municipi d’Eivissa i, evitant el desordre territorial en els
traçats de les línies principals d’alimentació a la subestació, totes les línies
aèries existents hauran de concentrar-se en els passadissos aeris definits en el
plànol d’energia elèctrica del Pla General.

Capítol 5. Telefonia, telecomunicacions i antenes

Els Projectes d’urbanització de nous sectors urbans, així com els Projectes
de Reurbanització de barris inclouran la disposició de canalitzacions per a la dis-
tribució de xarxes de telecomunicació. L’Ajuntament d’Eivissa establirà un pro-
cediment per a garantir l’ús compartit de les infraestructures de telecomunica-
ció pels operadors de telecomunicació interessats a participar en la construcció
de la infraestructura, incloent així com les garanties per a desenvolupar la con-
servació i manteniment de les instal·lacions.

En els carrers del Casc Històric, els projectes de reurbanització inclouran
la instal·lació subterrània de la xarxa telefònica en façanes i, de la mateixa
manera succeirà amb la xarxa elèctrica de baixa tensió.

Antenes:

Les activitats objecte i les instal·lacions que estiguin vinculades a la radi-
comunicació han de ser projectades, instal·lades, utilitzades, mantingudes i con-
trolades ajustant-se a les determinacions de protecció de la salut i seguretat, i als
objectius de la qualitat mediambiental i, per tant, els titulars d’aquestes activi-
tats les han d’exercir sota els principis següents:

- Evitar qualsevol instal·lació que no garanteixi la protecció de la salut.
- Garantir la cobertura dels serveis de radicomunicació a la població.
- Prevenir les afeccions al paisatge, obligant-se a incorporar les mesures

ambientals o les solucions específiques que minimitzin l’impacte visual.
- Compartir infraestructures sempre que sigui tècnicament viable, suposi

una reducció de l’impacte ambiental i paisatgístic i compleixin els requisits de
protecció de la salut.

Amb caràcter general i, sense perjudici de l’ordenança municipal especí-
fica, no podran establir-se instal·lacions de radicomunicació en els béns immo-
bles catalogats i en el Sòl No urbanitzable d’Especial Protecció. Es limitaran
igualment les instal·lacions de radicomunicació en centres hospitalaris i gerià-
trics, residències d’ancians, centres educatius i escoles infantils.

El nivell màxim permès d’exposició als camps electromagnètics no ioni-
zants en Sòl Urbà es proposa que sigui 10 µW/cm², independentment de la fre-
qüència de radiació. En virtut del principi de precaució es consideren com cen-
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tres sensibles els següents: escoles infantils, centres educatius, centres sanitaris,
hospitals, geriàtrics i residències d’ancians. En l’interior dels centres adjectivats
com sensibles, s’estableix un nivell màxim de densitat de potència per portado-
ra de 0,1 µW/cm², per a les freqüències de telefonia mòbil (GSM, DCS i
UMTS).

Els operadors estaran obligats a mantenir les seves instal·lacions en les
degudes condicions de seguretat, estabilitat i conservació, així com a incorporar
les millores tecnològiques que vagin apareixent i contribueixin a reduir els
nivells d’emissió dels sistemes radiants i a minimitzar l’impacte ambiental i
visual. Els operadors hauran de revisar les instal·lacions anualment.

Els titulars de les instal·lacions estaran obligats a resoldre les deficiències
de conservació en un termini màxim de quinze dies a partir de la notificació de
la irregularitat. Quan existeixin situacions de perill per a persones o béns, les
mesures hauran d’adoptar-se de forma immediata. En els supòsits de cessament
definitiu de l’activitat o existència d’elements de la instal·lació en desús, l’ope-
rador o, si s’escau, el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les actua-
cions necessàries per a desmantellar i retirar els equips de radicomunicació o els
seus elements i, deixar el terreny, la construcció o edifici que serveixi de suport
a aquesta instal·lació, en l’estat anterior a l’establiment dels mateixos.

Les estacions radioelèctriques són activitats permanents menors d’acord
amb la Llei 16/2006.

Capítol 6. Enllumenat públic

Criteris Generals

Totes les vies públiques en sòl urbà hauran de comptar amb il·luminació
artificial nocturna. Comptaran amb il·luminació artificial permanent els túnels i
passos subterranis per a circulació rodada de més de 20 metres de longitud. En
sòl no urbanitzable o urbanitzable sense desenvolupar comptaran amb il·lumi-
nació artificial els passos de vianants situats sobre trams de carreteres, així com
tots els enllaços i les glorietes.

D’acord a les característiques de les lluminàries, es distingeixen els
següents tipus:

- Il·luminació d’Alçada sobre mastelers, de 18 o més metres d’alçada, en
general, suportant diversos projectors simètrics o asimètrics.

- Il·luminació de Vials constituïdes per aquelles lluminàries situades sobre
suports de 8 a 18 metres d’alçada, que tracten de proporcionar llum zenital diri-
gida a il·luminar el nivell del sòl. És utilitzada per a la il·luminació de carrete-
res i autopistes, seccions completes de carrers, places, àrees d’estacionament,
etc.

-  Il·luminació de vies per als vianants, constituïdes per lluminàries
col·locades sobre suports d’alçada entre 4 i 7 metres, dissenyades per a propor-
cionar una il·luminació amb un important component lateral. És emprada en
àrees per als vianants, parcs, etc.

- Il·luminació Especial, localitzada a baixa alçada i amb molt diversos
objectius: crear ambients, il·luminar monuments, entrades a túnels, etc.

.
En àrees urbanes, la il·luminació ha de procurar:

- Destacar els punts singulars i, en particular: Les interseccions, els can-
vis d’alineació i corbes pronunciades, els túnels i ponts i, en general, tot allò que
pugui resultar d’interès, perquè el conductor percebi amb claredat la geometria
de la via i la configuració física i d’activitat de les seves vores.

- Abastar tota la secció del carrer, incloent les voreres, les bandes d’esta-
cionament, la calçada.

- Proporcionar una llum adequada a cada tipus d’espai, utilitzant i dispo-
sant les lluminàries de manera que creïn l’ambient idoni per a cadascun: il·lumi-
nació homogènia i antienlluernant, per a les calçades, il·luminació d’ambient i
lateral, per a les àrees per als vianants, etc.

- Evitar que l’arbrat obstrueixi la seva difusió, que es formin àrees d’om-
bra o que la llum incideixi directament sobre finestres o espais privats.

- Reduir al mínim la contaminació lumínica.
- Minimitzar el consum d’energia, aprofitant al màxim els fluxos emesos

per les lluminàries.

Disposició i característiques de les lluminàries

Les lluminàries instal·lades sobre bàculs o columnes se situaran sobre les
voreres, evitant tant com sigui possible la disposició en mitjanes centrals, adme-
tent-se les següents disposicions en planta:

• Unilateral, quan els punts de llum es disposen a un mateix costat del
carrer.

• Al tresbolillo, quan es disposen alternats a banda i banda del carrer.
• Aparellada, quan es disposen per parells enfrontats a un costat i a l’altre

del carrer.

Una vegada triada la disposició en planta de les lluminàries, en funció de
l’ample i secció del carrer, la separació longitudinal entre lluminàries depèn
bàsicament de la potència del llum, de la seva alçària de col·locació i del nivell
d’il·luminació que es desitja aconseguir.

Per al disseny concret dels tipus de columnes, lluminàries, fanals artístics,
etc., així com per a totes les seves especificacions tècniques, s’estarà al què es
disposa en el Plec de Condicions Tècniques per a l’execució d’Obres
d’Enllumenat Públic de l’Ajuntament d’Eivissa.

Amb caràcter general, s’empraran llums de vapor de sodi d’alta pressió
pel seu millor rendiment i vida útil de durada. En les instal·lacions que reque-
reixin majors exigències cromàtiques que les quals s’aconsegueixen amb els
llums de sodi d’alta pressió, com àrees estancials, vies en àrees centrals o
comercials, carrers residencials, àrees monumentals, etc., podran emprar-se
altres llums, sempre que estiguin homologades conforme al Plec de Condicions
referit. La disposició de punts de llum es realitza tenint en compte el tipus d’ar-
brat existent o previst en el vial, evitant l’apantallament dels punts de llum amb
ells.

Consum energètic

Totes les instal·lacions d’enllumenat exterior es projectaran de tal manera
que la potència instal·lada de les mateixes sigui inferior a un watt per metres
quadrat en calçades i voreres (1 w/m2). No obstant això, en supòsits excepcio-
nals i degudament justificats, podrà arribar-se a potències instal·lades d’un coma
cinc watts per metre quadrat (1,5 w/m2). En tots els projectes s’inclourà inex-
cusablement el càlcul de l’anterior coeficient de potència instal·lada. Les ins-
tal·lacions noves inclouran equips de reducció i estabilització de flux. Les llu-
minàries tindran un índex de protecció mínima IP-65, sent obligatori IP-66 en
els vials principals.

El RD 1890/2008, de 14 de novembre, aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves ITC EA-01 a EA-
07.

Contaminació lumínica i protecció del mitjà nocturn

Es tindrà present el disposat en la Llei 3/2005, de Protecció del Medi
Nocturn de les Illes Balears. A aquests efectes:

a . No es podrà autoritzar cap projecte d’urbanització ni de dotació de ser-
veis que inclogui l’ús de lluminàries tipus globus, exigint-se l’ús de pantalles en
les quals la bombeta no sobresurti de l’interior, prohibint-se els refractors que
dispersin la llum cap al cel, i la inclinació de la lluminària haurà de ser paral·lela
a l’horitzó.

b. En tot projecte d’urbanització, de dotació de serveis, o de reforma
d’instal·lacions d’enllumenat existents, el disseny del sistema d’enllumenat es
basarà fonamentalment en el criteri d’eficiència energètica i de consecució dels
nivells luminotècnics establerts en el subapartat següent, i que a més compleixi
les següents condicions:

1. En l’enllumenat amb projectors de superfícies horitzontals
(instal·lacions esportives, aparcaments, etc.), s’han d’instal·lar projectors asimè-
trics sense inclinació o bé instal·lar projectors simètrics amb reixetes adequades
contra l’enlluernament.

2. S’han de substituir les bombetes de vapor de mercuri per unes altres de
vapor de sodi d’alta pressió (com a mínim), i també la implantació d’unes altres
de vapor de sodi de baixa pressió en les àrees on l’ús d’aquest tipus de llum sigui
indiscutible per raons de seguretat com aparcaments i vials de circulació ràpida.

3. Es modificarà (en els supòsits que tècnicament sigui possible i no impli-
qui una pèrdua d’il·luminació) la inclinació de les lluminàries fins a situar-les
paral·leles a l’horitzó.

4. L’enfosquiment intern, al 50%, de l’hemisferi superior de les lluminà-
ries que tinguin globus de plàstic o similars.

5. La instal·lació de bombetes de menor consum en aquells llocs on el
nivell luminotècnic sigui excessiu, en relació amb els valors de seguretat reco-
manats. 

c. S’estableixen els següents valors límit respecte del flux hemisfèric
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superior instal·lat (FHSinst%) en les lluminàries que s’han d’implantar en
cadascuna de les zones lumíniques definides en els plànols:

Zona E1              FHSinst(%) = 0%
Zona E2              FHSinst(%) < 5%
Zona E3              FHSinst(%) < 15 %
Zona E4              FHSinst(%) < 25%

A efectes de l’aplicació de l’anterior:
1.Es considerarà flux hemisfèric superior instal·lat FHSinst(%) la propor-

ció en percentatge del flux que una lluminària emet sobre el plànol horitzontal
respecte del flux total que emet quan està col·locada en la posició d’instal·lació.

2. En les zones E3 i E4 es podran fixar condicionants diferents aplicables
a la il·luminació de monuments o d’altres elements o zones d’interès cultural,
històric o turístic especial declarats com a tal.

Capítol 7. Jardineria

Tots els vials inclosos en els Projectes d’Urbanització i Reurbanització de
viaris, tindran arbrat en les voreres i mitjanes. L’interès de l’arbrat s’entén asso-
ciat a l’expressivitat plàstica de la seva estructura externa, a la seva alçada i
amplària, a la forma i color de la seva escorça, al tipus, forma, grandària, textu-
ra o singularitat de la fulla, al tipus i colorit de la seva floració o dels seus fruits,
etc. La utilització dels arbres per a Contribuir a la definició de l’estructura de la
plaça, requadrant recintes o emmarcant elements escultòrics o arquitectònics.
També poden utilitzar-se deliberadament per a ocultar alguna vista, actuant com
a pantalla visual. En el cas de places o àmbits enjardinats fortament condicio-
nats per un viari d’elevada densitat s’haurà de tractar de crear pantalles visuals
que a més aïllin del soroll en la mesura que ho permeti l’espai disponible.

Les espècies d’arbres i arbusts a triar seran de reconeguda adaptació al
clima de l’illa d’Eivissa.

Criteris d’enjardinament en el disseny del viari

En el viari de rang urbà i sobretot, metropolità, les plantacions vegetals
tindran fonamentalment una intenció paisatgística, d’acord amb la funció que
aquests elements viaris compleixen com itineraris d’aproximació-contemplació
de la ciutat i el territori.

En espais lliures d’acompanyament al viari de rang supramunicipal, tals
com terraplens en interseccions a diferent nivell, àrees lliures en enllaços, ban-
des de servitud, etc, és aconsellable formar grups o massissos d’arbres comuns
persistents, combinant colors, formes i textures, que tolerin exposicions assole-
llades i requereixin poc manteniment. En el cas de terraplens, haurà de prestar-
se especial atenció a la seva capacitat de subjecció del sòl (tipus d’arrels, etc).
També es recomana en aquestes vies realitzar apantallaments vegetals en els
seus marges que contribueixin paisatgísticament a valorar els espais de l’entorn,
així com per a crear proteccions enfront del soroll.

Es condicionaran les glorietes i illetes de canalització del tràfic que tin-
guin dimensions per a contenir jardineria i, sempre que les condicions de segu-
retat ho permetin per a que les branques no interfereixin en la visibilitat dels
conductors.

Als nous escossells s’estableixen unes dimensions mínimes interiors de
(90x90) centímetres. Per a arbres de gran port, s’elevaran a un metre i mig per
un metre i mig (1,5 x 1,5). En el cas d’utilitzar escossells circulars, el seu dià-
metre mínim serà d’un amb deu (1,1) metres. Es recomana que els arbres es dis-
tanciïn de la vora de la calçada un mínim de (90) cm i, de la façana un mínim
de dos metres.

Capítol 8 . Reg de zones verdes

Totes les zones verdes l’execució del qual aquest inclosa en els Projectes
d’Urbanització, hauran d’incloure la necessària infraestructura de reg mitjan-
çant sistemes de degoteig i aspersió a totes les superfícies enjardinades. Es pro-
jectessin les instal·lacions per a pous artesians i equips de bombatge i filtratge
amb capacitat suficient per alimentar el conjunt enjardinat. Així mateix inclou-
ran els mecanismes per a la programació automàtica del reg, incloent la secto-
rització corresponent.

Capítol 9 . Senyalització i semàfors 

Els Projectes d’urbanització inclouran la necessària senyalització vertical
i horitzontal dels vials projectats (passos de vianants, bandes de detenció, sím-
bols en calçada, etc). Així mateix, els projectes d’interseccions que necessitin

instal·lacions de semaforització o la reforma de les existents, inclouran les cana-
litzacions, arquetes i fonamentacions dels pals i bàculs semafòrics per a la regu-
lació semafòrica de les fases, així com els passos de vianants necessaris.

Capítol 10. Recollida de residus sòlids urbans

Tots els projectes d’urbanització inclouran la instal·lació de recollida
selectiva de RSU d’acord amb les prescripcions que estableixen la llei 6/1998
de residus, el PDS de RSU d’Eivissa i Formentera i les ordenances municipals.

Les figures que fan referència al text transcrit es publiquen al final del text
en castellà.
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Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 18489

Notificación del Decreto de Presidencia de la Agencia de
Protección de la legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca
de 3 de julio de 2009, de sanción, a la Sra. MERITXELL
RODRÍGUEZ GODOY, relativa al exp. 2004/075.

De conformidad con el artículo 59.5 de la LRJAP y PAC, y como ha sido
imposible notificar el Decreto de Presidencia de la Agencia de Protección de la
legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca de 3 de julio de 2009 que se dirá
a la Sra. MERITXELL RODRÍGUEZ GODOY, se procede mediante esta publi-
cación a la formal notificación del mencionado decreto de sanción, que resulta
del siguiente tenor literal:

‘Vista la Propuesta de Resolución formulada dentro del expediente san-
cionador incoado en subrogación de las competencias municipales, con motivo
de la realización de actos de edificación y uso del suelo constitutivos de infrac-
ción urbanística en la parcela 243 del polígono 4 del término municipal de
Costitx, y visto también el informe de la Secretaria del expediente, de fecha 2
de julio de 2009, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 16.2.g) de
los estatutos de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y
Territorial de Mallorca, aprobados por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de
Mallorca de 10 de noviembre de 2008 (BOIB nº. 160, de 13/11/2008) y modifi-
cados el 5 de febrero de 2009 (BOIB nº. 51, de 07/04/2009), he dictado el
siguiente 

DECRETO

1º.- Estimar parcialmente las alegaciones formuladas a la resolución de
inicio de expediente por parte de la Sra. Amapola Velázquez Moraleda y la Sra.
Mª Magdalena Torrens Castells, únicamente en el sentido de entender que no
son las promotoras de la construcción de la vivienda y sí que lo son del resto de
las obras realizadas dentro de la parcela (solera de hormigón de 80 m2, instala-
ción de una pérgola prefabricada de 48 m2 y construcción de dos muros de blo-
ques de hormigón de 40 cm de altura y 3 m de longitud), de acuerdo con el infor-
me de la secretaria del expediente de 7 de abril de 2009.

2º.- Desestimar las alegaciones formuladas a la propuesta de resolución
por parte de la Sra. Amapola Velázquez Moraleda y la Sra. Mª Magdalena
Torrens Castells, dado que nada objetan a la tramitación del expediente llevada
a cabo, de acuerdo con el informe de la secretaria del expediente de 2 de julio
de 2009.

3º.- Imponer a la Sra. Amapola Velázquez Moraleda, en calidad de pro-
motora, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artícu-
lo 27.1.b) de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de Disciplina Urbanística, cali-
ficada de grave por el artículo 28.2 del mismo texto legal, consistente en la eje-
cución sin licencia y no legalizadas de obras de construcción de una solera de
hormigón de 80 m2, en la instalación de una pérgola prefabricada de 48 m2 y
en la construcción de dos muros de bloques de hormigón de 40 cm de altura y
3 m de longitud cada uno, en la parcela 243 del polígono 4 de Costitx; valora-
das en 2.369,22 euros, castigable de acuerdo con lo que recoge el artículo 44 de
la mencionada Ley 10/1990 con una multa del 100% de su valor, y, en el pre-
sente caso, dado que no concurre ninguna circunstancia modificativa de la res-
ponsabilidad contraída, la sanción de 1.184,61 euros, correspondiente a la mitad
alícuota que le corresponde del 100% de la valoración de las obras.

4º.-  Imponer a la Sra. Mª Magdalena Torrens Castells, en calidad de pro-
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