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Secció I. Disposicions generals
CONSELL INSULAR D'EIVISSA

5260

Publicació de les Normes urbanístiques i de la cartografia A, B-1 i B-2 de la revisió i adaptació del
Pla general d’ordenació urbana d’Eivissa, aprovades per la Comissió Provincial d’Urbanisme de
Balears a la sessió de data 10 de desembre de 1987

Atès l’escrit presentat amb data 24 de març de 2015 per l’Ajuntament d’Eivissa, en què se sol·licita la publicació de les Normes urbanístiques
i de la cartografia A, B-1 i B-2 de la revisió i adaptació del Pla general d’ordenació urbana d’Eivissa, aprovades per la Comissió Provincial
d’Urbanisme de Balears en la sessió de data 10 de desembre de 1987, el conseller executiu del Departament de Territori, per Resolució de
data 24 de març de 2015, ha disposat que, d’acord amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeixi a la publicació
en el BOIB de les Normes urbanístiques i de la cartografia A, B-1 i B-2 de la revisió i adaptació del Pla general d’ordenació urbana d’Eivissa,
que foren aprovades definitivament (amb prescripcions) en data 10 de desembre de 1987 per acord de la Secció Insular d’Eivissa i
Formentera de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears (publicat al BOCAIB núm. 15, de 04/02/1988). Així mateix, es fa constar que
la mateixa Secció Insular de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears, en sessió de data 19 d’abril de 1989, va adoptar l’acord de
donar per acomplides les prescripcions assenyalades en l’acord anteriorment referit del mateix òrgan, excepte les tres següents prescripcions,
que va qualificar com d’escassa entitat:

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

“1º) Falta grafiar la zona de servicios del Puerto, según delimitación oficial. Para su cumplimiento, el Ayuntamiento deberá remitir los planos
a la Junta del Puerto y, posteriormente, debidamente sellados, remitirlos a este Organismo para su incorporación a la documentación restante;
2º) En la página 228 bis, apartado b), de las Normas Urbanísticas, debe añadirse el siguiente párrafo: “… y excepto en la Zona 9 de la Illa
Plana, en la que la altura máxima será de dos plantas y siete metros”; 3º) Debe incluirse dentro de la normativa una cláusula que signifique
que para que en el supuesto de que exista discrepancia entre dos normas o parámetros establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana,
regirá siempre el más restrictivo”.
Cal posar de manifest que, segons comunica l’Ajuntament d’Eivissa en el seu escrit de data 24 de març de 2015, la segona i tercera
prescripció han estat degudament acomplides i, pel que fa a la primera, s’haurà d’atenir a la delimitació de la zona de serveis del Port que
consti en la delimitació oficial que correspongui.
Així mateix, es fa avinent que el règim urbanístic aplicable serà en tot cas l’establert, no només al present Pla general d’ordenació urbana
d’Eivissa, sinó també el que es derivi de tota la normativa posteriorment aprovada que pugui prevaler sobre el present Pla.
I en compliment de l’anterior, es fa públic el text complet de les Normes urbanístiques de la revisió i adaptació del Pla general d’ordenació
urbana d’Eivissa, junt amb la cartografia A, B-1 i B-2, aprovades definitivament en data 10 de desembre de 1987 per acord de la Secció
Insular d’Eivissa i Formentera de la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears (publicat al BOCAIB núm. 15, de 04/02/1988).

Eivissa, 24 de març de 2015
La secretària tècnica de l’Àrea de Presidència
Rebeca Miguel Climent

Annex:
Normes urbanístiques i cartografia A, B-1 i B-2 de la revisió i adaptació del Pla general d’ordenació urbana d’Eivissa (aprovades per la CPU
el 10 de desembre de 1987).
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REVISIÓ I ADAPTACIÓ DEL
PLA GENERAL MUNICIPAL D'ORDENACIÓ D'EIVISSA
NORMES URBANÍSTIQUES
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

CAPÍTOL 2n. CLASSIFICACIÓN DEL SÒL
2.1. Classificació del sòl
2.2. Àmbits de planejament de segon grau
2.3. Usos del sòl
CAPÍTOL 3r. DESENVOLUPAMENT DE PLANS i PROJECTES
3.1. Regles generals
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4.5.1. Objecte
4.5.2. Serveis urbans mínims exigibles
4.5.3. Documentació
4.5.4. Condicions i garanties
4.5.5. Projectes d'obres.
4.6. Projectes d'edificació
4.6.1. Contingut
4.6.2. Direcció Facultativa
4.6.3. Demolicions i projectes de nova edificació
4.7. Format de la documentació i nombre d'exemplars
CAPÍTOL 5è. CONDICIONS PER A L'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
5.1. Intervenció dels particulars en la gestió i desenvolupament del pla.
5.2. Règim urbanístic del dret de propietat del sòl
5.3. Deures i càrregues urbanístiques
5.4. Deures dels propietaris del sòl
5.5. Deures d'associació per al compliment de deures urbanístics
5.6. Normes de procediment
5.6.1. Tramitació de Planejament
5.6.2. Actes subjectes a obtenció de llicència municipal
5.6.3. Informació
5.6.4. Cèdula urbanística
5.6.5. Sol·licitud de permisos
5.6.6. Ocupació de via pública
5.6.7. Obtenció de la llicència
5.6.8. Termini de concessió de la llicència
5.6.9. Reserva de dret de tercers i jurisdicció
5.6.10. Obres de caràcter urgent.
5.6.11. Concessió o denegació de llicència.
5.6.12. Documentació en la obra
5.6.13. Renovació i modificació de llicències
5.6.14. Caducitat de las llicències
5.6.15. Vigilància i inspecció
5.6.16. Danys per obres
5.6.17. Obres autoritzades provisionalment
5.6.18. Recurs de reposició
5.6.19. Instal·lacions industrials
5.6.20. Obres oficials
5.6.21. Obres afectades per altres organismes
5.6.22. Obres inacabades
5.6.23. Comunicació finalitats
5.6.24. Inspecció finalitats
5.6.25. Taxació de las llicències
CAPÍTOL 6è. NORMES GENERALS DE DISSENY, QUALITAT I ÚS
SECCIÓ 1a. Normes Sobre disseny i qualitat de la urbanització
6.1.1. Sistema Viari
6.1.2. Abastiment d'aigua
6.1.3. Xarxa d'evacuació
6.1.4. Xarxa de subministrament d'energia elèctrica
6.1.5. Tractament dels espais lliures d'ús públic
SECCIÓ 2a. Normes tècniques de disseny i qualitat de l'edificació
6.2.1. Alçada de l'edificació
6.2.2. Alçada en la intersecció de dos carrers de diferent amplada
6.2.3. Casas amb façanes oposades a carrers de diferent amplada
6.2.4. Casas amb façana a una plaça
6.2.5. Profunditat màxima en què es conserva l'alçada de les edificacions
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6.2.6. Alçada en patis de parcel·la
6.2.7. Alçada en edificació oberta
6.2.8. Construccions permeses per damunt de l'alçada
6.2.9. Paraments al descobert
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6.2.28. Cubs d'escombraries
6.2.29. Servei de carteria
6.2.30. Senyalització de finca
6.2.31. Accessos a coberta
6.2.32. Parets mitgeres
6.2.33. Aparcaments obligatoris
6.2.34. Tancament d'obres
6.2.35. Condicions estètiques
SECCIÓ 3a. Tipus de projectes d'edificació
6.3.1. Classes d'obres d'edificació
6.3.2. Obres en els edificis
6.3.3. Obres de demolició
6.3.4. Obres de nova edificació
6.3.5. Condicions comuns dels projectes d'edificació
6.3.6. Documentació específica dels projectes d'obres als edificis
6.3.7. Documentació específica dels projectes de demolició
6.3.8. Documentació específica dels projectes de nova edificació
SECCIÓ 4a. Condicions de seguretat als edificis
SECCIÓ 5a. Condicions generals dels usos
TÍTOL II. NORMES PARTICULARS PER A CADA TIPUS DE SÒL
CAPÍTOL 7è. CONDICIONS PARTICULARS PER AL SÒL URBÀ, ORDENENCES DE L'EDIFICACIÓ i
ÚS DEL SÒL
SECCIÓ 1a. Ordenances comuns a totes les zones
7.1.1 Definició
7.1.2. Àmbit territorial d'aplicació
7.1.3. Coneixement obligat de les ordenances
7.1.4. Edificis fora d'ordenació
7.1.5. Classes d'àrees
SECCIÓ 2a. Unitats d'Actuació i Àrees remeses a Planejament i/o gestió posterior a sòl urbà
7.2.1. Definició
7.2.2. Desenvolupament i gestió
7.2.3. Objectius i condicions particulars d'ordenació i edificació per a totes les àrees de sòl urbà remeses a
planejament posterior
SECCIÓ 3a. Condicions particulars per a la protecció del patrimoni

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
26 de març de 2015

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

Fascicle 68 - Sec. I. - Pàg. 13408

7.3.1. Definició
3.2.Protecció del Patrimoni
7.3.3. Protecció del patrimoni edificat
7.3.4. Nivells de protecció individualitzada
7.3.5. Règim d'usos
7.3.6. Condicions dels tipus d'obres a incloure en les ordenances del Pla Especial de Protecció i conservació del
Patrimoni edificat de les zones historicoartístiques
7.3.7. Protecció de parcel·la
7.3.8. Obres permeses en el nivell A
7.3.9. Obres permeses en el nivell B
7.3.10. Tractament de les façanes corresponents a les plantes baixes
7.3.11. Documentació per a sol·licitud de llicències
SECCIÓ 4a. Condicions particulars de cada zona
SUBSECCIÓ 1a. Condicions particulars de la zona 1 “historicoartística de Dalt vila- Sa Penya”
7.4.1. Àmbit i usos característics
4.2.Obres permeses
4.3.Condicions per a obres de nova edificació
4.4.Criteris estètics per a la composició de façanes i cobertes
4.5.Compatibilitat i localització dels usos no característics
SUBSECCIÓ 2a. Condicions particulars de la zona 2 “Historicoartística de La Marina”
7.4.6. Àmbit i les seves característiques
7.4.7. Obres permeses
7.4.8. Condicions per a obres de nova edificació
7.4.9. Criteris estètics per a la composició de façanes i coberta
7.4.10. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 3a. Condicions particulars de la zona 3 “Historicoartística de Puig des Molins”
7.4.11. Àmbit i usos característics
7.4.12. Obres permeses
7.4.13. Condicions per a obres de nova edificació
7.4.14. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 4a. Condicions particulars de la zona 4 “Eixample en edificació intensiva”
7.4.15. Àmbit i usos característics
7.4.16. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior
7.4.17. Obres permeses
7.4.18. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.19. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 5a. Condicions particulars de la zona 5 “Eixample en edificació semi-intensiva”
7.4.20. Àmbit i usos característics
7.4.21. Obres permeses
7.4.22. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.23. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 6a. Condicions particulars de la zona 6 “Urbana-Jardí en edificació intensiva”
7.4.24. Àmbit i usos característics
7.4.25. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior
7.4.26. Obres permeses
7.4.27. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.28. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 7a. Condicions particulars de la zona 7 “Urbana-Jardí en edificació semi-intensiva”
7.4.29. Àmbit i usos característics
7.4.30. Obres permeses
7.4.31. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.32. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 8a. Condicions particulars de la zona 8 “Turística en edificació intensiva”
7.4.33. Àmbit i usos característics
7.4.34. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior
7.4.35. Obres permeses
7.4.36. Condicions particulars per a obres de nova edificació
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7.4.37. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 9a. Condicions particulars de la zona 9 “Turística en edificació extensiva”
7.4.38. Àmbit i usos característics
7.4.39. Parcel·lació
7.4.40. Obres permeses
7.4.41. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.42. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 10a. Condicions particulars de la zona 10 “Industria en edificació intensiva”
7.4.43. Àmbit i usos característics
7.4.44. Obres permeses
7.4.45. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.46. Prevenció d'incendis
7.4.47. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 11a. Condicions particulars de la zona 11 “Turística en edificació semi-intensiva”
7.4.48. Àmbit i usos característics
7.4.49. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior
7.4.50. Obres permeses
7.4.51. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.52. Prevenció d'incendis
7.4.53. Compatibilitat i localització d'usos no característics
SUBSECCIÓ 12a. Condicions particulars de la zona 12 “Instal·lacions portuàries”
7.4.54. Àmbit i usos característics
7.4.55. Obres permeses, Condicions particulars per a obres de nova edificació i Compatibilitat i localització
d'usos no característics
SUBSECCIÓ 13a. Condicions particulars de las Àrees de Planejament Incorporat
7.4.56. Àmbit i usos característics
7.4.57. Obres permeses
7.4.58. Condicions particulars per a obres de nova edificació
7.4.59. Compatibilitat i localització d'usos no característics
CAPÍTOL 8è. NORMES A SÒL URBANITZABLE
SECCIÓ 1a. Normes generals
8.1.1. Definició i delimitació
SECCIÓ 2a. Normes generals
8.2.1. Definició
8.2.2. Desenvolupament del sòl urbanitzable no programat
8.2.3. Drets i obligacions dels propietaris
8.2.4. Àmbit dels programes d'Actuació Urbanística
8.2.5. Condicions urbanístiques de les àrees
SECCIÓ 3a. Sòl Urbanitzable Programat
8.3.1. Definició
8.3.2. Revisió del programa
8.3.3. Desenvolupament del sòl urbanitzable programat
8.3.4. Règim urbanístic de la propietat
8.3.5. Aprofitament mig global
8.3.6. Actuacions a sòl urbanitzable programat previ al desenvolupament dels sectors
8.3.7. Requisits per poder edificar
8.3.8. Condicions particulars dels sectors
8.3.9. Intensitat d'ús lucratiu
CAPÍTOL 9è. NORMES PER LA SÒL NO URBANITZABLE
SECCIÓ 1a. Definició classificació
9.1.1. Definició i delimitació
9.1.2. Règim urbanístic
SECCIÓ 2a. Condicions generals
9.2.1. Parcel·lacions rústiques
9.2.2. Condicions de les parcel·lacions rústiques
9.2.3. Prevenció de las parcel·lacions urbanístiques
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9.2.4. Nucli de població
SECCIÓ 3a. Condicions d'ús i edificació
9.3.1. Usos característics
9.3.2. Usos permesos
9.3.3. Edificacions permeses
9.3.4. Condicions d’aprofitament per a les edificacions permeses
9.3.5. Condicions estètiques
SECCIÓ 4a. Condicions específiques de les distintes categories
9.4.1. Divisió del sòl no urbanitzable
9.4.2. Règim del sòl no urbanitzable amb protecció forestal
9.4.3. Règim del sòl no urbanitzable amb protecció paisatgística
4.4.Règim del sòl no urbanitzable comú
DISPOSICIÓ FINAL
APÈNDIX A LES NORMES URBANÍSTIQUES
CÀLCUL DELS APROFITAMENTS MITJANS A SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DEL PRIMER I
SEGON QUATRIENI
ANNEX 1 A LES NORMES URBANÍSTIQUES
ANNEX 2 A LES NORMES URBANÍSTIQUES
PLÀNOLS
INTRODUCCIÓ
OBJECTE DE LA NORMATIVA
L'objecte de les presents Normes Urbanístiques és establir les condicions que han de complir totes i cadascuna
de les actuacions urbanístiques a realitzar en desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana del Terme
Municipal d'Eivissa.
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CONTINGUT I SIMBOLOGIA EMPRADA
Les Normes Urbanístiques s'organitzen en dos títols i un total de nou capítols repartits sis en el primer títol i
tres en el segon.
El Títol I conté les Normes de Caràcter General derivades dels preceptes legals i reglaments d'aplicació. Es
desenvolupa en els sis capítols següents:
Capítol primer:
"Generalitats” que conté les Normes relatives a naturalesa, àmbit, vigència, efectes, contingut
documental i principis generals per al procés de desenvolupament urbà.
Capítol segon:
"Classificació del sòl", defineix a més les Unitats d'Actuació i els tipus d'usos per a cada classe de sòl.
Capítol tercer:
"Desenvolupament en plans i projectes", que conté les normes per les quals es regulen, per a cada classe
de sòl, els instruments de planejament de nivell inferior que hauran de redactar-se en desenvolupament
del Pla per a la seva concreció final i aconseguir l'executivitat dels principis establerts per aquest.
Capítol quart:
"Contingut de Plans i Projectes", estableix les condicions comunes per les quals es regula la redacció,
documentació i tramitació dels diferents instruments de planejament necessaris per dur a terme el
desenvolupament del Pla General.
Capítol cinquè:
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"Condicions per a l'Actuació Urbanística", fixa les condicions que regulen la intervenció dels
particulars, els seus drets i deures, enfront de l'activitat urbanística quant al règim urbanístic del dret de
propietat del sòl.
Capítol sisè:
"Normes Generals de Disseny, Qualitat i Ús", estableix les normes que regulen l'execució tant de la
urbanització com de l'edificació i els usos contemplats en el Pla General.
El Títol II comprèn, en tres capítols, les normes particulars aplicables a cadascuna de les classes de sòl
establertes pel Pla, de la forma que s'indica a continuació:
Capítol primer:
Es refereix al sòl urbà en el seu conjunt i desenvolupa la normativa d'aplicació a cada zona d'aquest,
establint-la a nivell d'ordenances de l'edificació i ús del sòl.
Capítol segon:
Conté les normes pròpies del Sòl Urbanitzable, tant per al sòl programat com per al no programat.
Capítol tercer:
Tracta de la normativa d'aplicació al sòl no urbanitzable, incloent una regulació de les àrees d'especial
protecció, del nucli de població, construccions agràries, protecció del paisatge i medi ambient i protecció de
carreteres.
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Tenint en compte que aquestes Normes tenen com a base legal els preceptes continguts en la legislació
urbanística vigent que se cita a continuació, s'acompanya la seva relació amb les sigles que li corresponen i que
s'utilitzaran en endavant en el present text.
- Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, de 12 de maig de 1975 (LS)
- Reglament de planejament (RD 2159/78, de 23 de juny BOE 18-9-78) (RP)
- Reglament de disciplina urbanística (RD 2187/78, de 23 de juny, BOE 18-9-78) (RD)
- Reglamento de gestió urbanística (RD 3288/78, de 25 d'agost, BOE de 31-1-79 i 1-2-79) (RG)
- Pla general municipal d'ordenació urbana (PG)
- Programa d'actuació urbanística (PAU)
- Pla parcial d'ordenació urbana (PP)
- Pla especial (PE)
- Pla especial de reforma interior (PERI)
- Estudi de detall (ED)
GLOSSARI DE TERMINOLOGIA
A l'efecte del present Pla General quantes vegades s'emprin els termes definits en aquest glossari de
terminologia tendran l'exacte significat que s'expressa en aquestes definicions.
Així mateix, la seva utilització en el planejament i projectes que desenvolupin aquest Pla General tendrà
obligatòriament aquest significat.
Sense perjudici de l'anterior, els plans i projectes que es redactin en desenvolupament del PG, poden, si fos
necessari, per insuficiència d'aquesta terminologia, emprar nous conceptes que s'hauran d'acompanyar de la
seva exacta definició referida als termes i el seu significat aquí
definits.
SISTEMES GENERALS.
Conjunt de sòl reservats per a viaris, zones verdes, equipament i altres serveis generals, i estructurat per
atendre les necessitats del conjunt de la població.
SISTEMES LOCALS:
Conjunt de sòls reservats per a viaris, zones verdes, equipaments i altres serveis que, a més dels sistemes
generals, haurà de contenir cadascun dels sectors, i l'organització espacial dels quals o bé es regula en el sòl
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urbà del propi Pla General o es regularà en el planejament de rang inferior que es redacti per al
desenvolupament de les previsions d'aquell.
SECTOR:
Superfície que es configura com a unitat mínima de tramitació de plans parcials que desenvolupin el Pla
General en sòl urbanitzable programat.
POLÍGON:
Unitat d'execució dels plans i programes d'actuació urbanística, la delimitació de la qual estarà regulada pels
articles 117 i 118 de la Llei del sòl.
UNITAT D'ACTUACIÓ:
Ídem. en sòl urbà.
ZONA:
Superfície de planejament homogeni en la qual s'aplica una ordenança determinada.
ILLA:
Unitat de divisió del sòl delimitada per alineacions oficials de vies o espais públics.
PARCEL·LA:
Porció de terreny, l'aptitud del qual per a l'edificació queda regulada en l'ordenació.
PARCEL·LA MÍNIMA:
Superfície mínima admissible en el procés de parcel·lació i edificació
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SOLAR:
És la superfície de sòl urbà apta per a l'edificació i urbanització conformement a les normes mínimes
establertes, en cada cas, pel planejament, i si aquest no ho concretés es precisarà que la via a la qual la parcel·la
de davant estigui pavimentada, tengui encintat d'acer, si les hi hagués, i disposi dels serveis suficients de
subministrament d'aigua, desguàs i enllumenat públic.
EDIFICABILITAT:
1. Es designa amb aquest nom la mesura de l'edificació permesa en una àrea determinada del sòl.
2. Es pot especificar de qualsevol de les següents formes:
a) Per la xifra absoluta del "volum total edificat", expressada en m3.
b) Per la xifra absoluta de la "superfície total edificada", expressada en m3.
c) Per la xifra relativa obtinguda com a quocient entre el "volum total edificat" i la
superfície de l'"espai edificable de parcel·la", de l'illa neta o a eixos de carrers, o de la zona de què es tracti.
d) Per la xifra relativa obtinguda com a quocient entre la "superfície total edificada" i la superfície de l'"espai
edificable de parcel·la", de l'illa neta o a eixos de carrers, o de la zona de què es tracti.
e) Per definició de les magnituds característiques del sòlid capaç que comprèn l'edificació.
3. La superfície sobre la qual s'aplica l'edificabilitat vendrà sempre perfectament definida quant a la seva
precisa delimitació, de tal forma que no pugui induir a error.
DENSITAT:
És el quocient entre el nombre d'habitatges autoritzat i la superfície de sòl en què situen expressada en
hectàrees: són vàlides aquí les mateixes matisacions que en el concepte anterior.
HABITATGE COL·LECTIU:
Tipologia d'edificació en què els habitatges se situen en edificis en els quals comparteixen l'accés i les
comunicacions horitzontals i verticals.
ILLA TANCADA:
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Tipologia urbana en la qual l'edificació ocupa totalment el davant de les alineacions dels carrers que la
delimiten. Pot ser ILLA TANCADA COMPLETA en la qual l'edificació ocupa la totalitat de la seva superfície
exceptuant els patis de parcel·la o, ILLA TANCADA AMB PATI D'ILLA en què l'edificació ocupa solament el
fons edificable definit entre les alineacions exteriors i interiors.
BLOCS OBERTS:
Tipologia urbana en la qual l'edificació es disposa en blocs aïllats entre si separats per espais lliures.
HABITATGE UNIFAMILIAR:
Tipologia d'edificació en la qual cada habitatge es disposa en una parcel·la independent.
HABITATGES UNIFAMILIARS ADOSSATS:
Són aquells que fins i tot ocupant parcel·les independents comparteixen la superfície d'una de les seves
mitjanes en la fita adjacent.
HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA O FILA:
Són aquells que fins i tot ocupant parcel·les independents comparteixen la superfície de les seves mitjanes amb
els dos habitatges adjacents, formant desenvolupaments lineals.
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EDIFICI EXCLUSIU:
És aquell en tots els locals del qual es desenvolupen activitats contemplades dins del mateix ús.
ALINEACIONS:
Són les línies que separen sobre el terreny l'espai públic de la propietat privada. Es distingeixen els següents
tipus:
- ALINEACIONS ACTUALS. Són les fites de les finques amb els espais públics exteriors.
- ALINEACIONS OFICIALS. Són les que es defineixen en el planejament. Poden ser: alineacions
exteriors i alineacions interiors.
- ALINEACIONS EXTERIORS O DE FAÇANA. Són les que en el Pla fixen el límit de la parcel·la
edificable amb els espais lliures públics exteriors, vies, carrers, places i zones verdes.
- ALINEACIONS INTERIORS. Són les que fixen els límits dels espais edificables de parcel·la amb
l'espai lliure interior públic o privat.
FINQUES FORA DE LÍNIA:
Són aquelles en les quals l'alineació oficial no coincideix amb l'actual.
RECULADES:
Són les faixes de terreny compreses entre les alineacions oficials i les fites de la parcel·la.
La superfície així definida constitueix els espais de parcel·la no edificable.
PARCEL·LA EDIFICABLE:
És la part del solar compresa dins de les alineacions oficials.
PATI D'ILLA:
És l'espai de parcel·la no edificable en planta definit per les alineacions oficials interiors.
PATI DE PARCEL·LA:
Són els patis situats als espais edificables de parcel·la, es divideixen en dos grups:
- PATIS TANCATS. Tancats en tots els seus costats.
- PATIS OBERTS. Oberts en un o més dels seus costats.
RASANTS OFICIALS:
Són els perfils longitudinals de les calçades o voreres de les vies, places o carrers, definits en els documents de
planejament o projecte d'urbanització.
RASANTS ACTUALS:
Són els perfils longitudinals de les vies existents o del terreny per l'eix de la via en projecte.
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ALTURA DE L'EDIFICACIÓ:
És la distància vertical des de la rasant de la vorera o del terreny natural, si escau, en contacte amb l'edificació,
a la línia de trobada de la façana amb el plànol inferior de l'últim forjat mesurada en el punt mitjà de la façana.
Podrà completar-se especificant el nombre de plantes autoritzat.
ALTURA DELS PISOS:
És la distància entre les cares inferiors de dos forjats consecutius.
ALTURA LLIURE DE PISOS:
És la distància entre la cara inferior del sostre i el paviment del pis totalment acabat.
OCUPACIÓ:
És la relació entre la superfície ocupada per l'edifici en planta baixa i la de la parcel·la expressada en
percentatge.
SUPERFÍCIE OCUPADA: És la compresa dins dels límits definits per la projecció sobre un plànol horitzontal
de les línies externes de tota la construcció.
Els aparcaments subterranis, als espais oberts i lliures i en les condicions que es fixin en cada cas, no es
computaran com a superfície ocupada.
SUPERFÍCIE EDIFICADA EN PLANTA:
És la superfície tancada per la línia exterior dels murs de tancament, incloent la superfície de volades
íntegrament, si estan tancats per tres o més dels seus costats, i en el 50% de la seva superfície si estan tancats
solament en un o dos dels seus costats.
SUPERFÍCIE TOTAL EDIFICADA:
És la resultant de la suma de les superfícies edificades en cadascuna de les plantes.
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VOLUM EDIFICAT PER PLANTA:
És el producte de la superfície edificada en planta per l'altura de pis corresponent.
VOLUM TOTAL EDIFICAT:
És la suma dels volums edificats per planta.
SOTERRANI:
Es considera com a soterrani tota planta la cara inferior de la qual del sostre es trobi en algun dels seus punts a
un metre o menys per sobre de la cota de rasant de la vorera o del terreny natural en contacte amb l'edificació.
SEMISOTERRANI:
S'entén per semisoterrani la planta, la cara inferior de la qual del sostre es troba en algun dels seus punts a més
d'un metre sobre la rasant de la vorera o del terreny natural en contacte amb l'edificació.
PLANTA BAIXA:
Es considera plana baixa aquella que la seua cara superior del sòl es troba en tots els seus punts a igual o
superior altura de la de la rasant de la vorera o del terreny natural en contacte amb l'edificació i mai a més d'un
metre. Quan per les necessitats de l'edificació, o per les característiques del terreny en què s'assenta hagi
d'escalonar-se la planta baixa, el mesurament d'altures es realitzarà de forma independent en cadascuna de les
plataformes que la componguin sense que aquest escalonament pugui traduir-se en excés d'altura.
ENTREPLANTA:
No s'admetran entre les diferents possibles plataformes diferències de cotes superiors a 0,50 metres.
Es considera com a entreplanta el forjat construït en l'àmbit comprès entre els forjats de planta baixa i planta
primera de pis que no ocupa la totalitat de la superfície de la primera i que respecta altures lliures per damunt i
per sota que permeten l'ús dels espais creats amb la seva construcció. Aquestes altures mai seran inferiors a
2,20 metres.
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PLANTA DE PIS:
Es consideren plantes de pis totes aquelles que estan per sobre de la planta baixa, abans definida, a excepció
dels àtics.
ÀTIC:
Es considera com a àtic l'última planta d'un edifici quan està realitzada amb façana reculada respecte a
l'"alineació de façana" d'aquest.
PORTAL:
És el local que es desenvolupa entre la porta d'entrada de l'edifici i les escales o ascensors, si n'hi hagués.
PASSATGES:
Són espais coberts en planta baixa d'ús públic per a accés exclusivament a locals comercials i connexió per als
vianants entre espais d'ús públic.
PEÇA HABITABLE:
S'entén com a peça habitable aquella on es desenvolupin activitats d'estada, repòs o treball que requereixen la
permanència perllongada de persones.
PATI MANCOMUNAT:
És el pati de parcel·la que es troba situat sobre dues o més propietats, sempre i quan prèviament els propietaris
s'hagin obligat fefaentment d'acord quant a les seves càrregues i beneficis.
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XEMENEIES DE VENTILACIÓ:
Es denominen xemeneies de ventilació els espais verticals buits interiors a l'edificació que desemboquen en
coberta i tenen una superfície en planta inferior a un metre quadrat.
ENTRANTS, SORTINTS I VOLS:
1. Es denominen entrants els espais no tancats que, situant-se a l'interior de l'"alineació oficial exterior",
obliguen a recular la línia de façana de la planta en què es produeixen sobre aquesta alineació.
2. Es denominen sortints els espais tancats que, situant-se a l'exterior de l'"alineació oficial exterior”, fan
avançar la línia de façana de la planta en què produeixen sobre aquesta alineació.
3. Es denominen vols tota classe de construccions que es realitzen per fora de l'"alineació oficial exterior".
BALCONADES, CORNISA I RÀFECS:
1. Es denominen balconades les construccions volades, constituïdes per un forjat de sòl visitable, cobert o
descobert, protegit per una barana o ampit massís o calat.
2. Es denomina cornisa al cos volat generalment ornamental, amb motllures o sense elles, que serveix de
rematada a un edifici.
3. Es denominen ràfecs les parts volades de la coberta que serveixen per desviar les aigües de pluja.
TANCA:
Es denomina tanca el tancament massís o calat, que situat en l'alineació oficial, separa l'espai públic del privat.
TÍTOL I - NORMES DE CARÀCTER GENERAL
CAPÍTOL 1r.– GENERALITATS
1.1. NATURALESA I ÀMBIT TERRITORIAL
El Pla General d'Ordenació Urbana d'Eivissa es redacta amb el contingut i abast previst en els articles 10, 11 i
12 del títol I, capítol I de la vigent LS i en els articles 14 al 42 del capítol IV del títol I del RP.
L'àmbit d'aplicació del Pla General comprèn la totalitat del territori del terme municipal.
1.2. VIGÈNCIA
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El Pla General entra en vigor amb la publicació de l'acord de la seva aprovació definitiva i tendrà vigència
indefinida, sense perjudici de la seva revisió o modificació.
1. Als (8) anys de vigència del Pla General, l'Ajuntament verificarà l'oportunitat de procedir a la seva revisió, la
qual es produirà en qualsevol altre moment, anterior o posterior, si es produís alguna de les circumstàncies
següents:
a) Si s'aprova un Pla d'ordenació d'àmbit supramunicipal que comprengui el terme municipal d'Eivissa i
que així ho disposi o faci necessari.
b) Si les previsions dels nivells de dotació urbanística exigissin una major superfície de sòl destinat a
equipaments públics pertanyents a Sistemes Generals, sigui per la pròpia evolució demogràfica.
c) Quan circumstàncies sobrevingudes alterin la hipòtesi del Pla quant a les magnituds bàsiques de
població, dinàmica de l'ocupació o mercat de l'habitatge, de manera que obliguin a modificar els criteris
generals de l'ordenació expressats en la Memòria i al Programa d'Actuació.
d) Si s'han de tramitar modificacions concretes de les determinacions del Pla que donin lloc a
alteracions que incideixin sobre l'estructura general del territori del municipi o sobre les determinacions
substancials que la caracteritzen.
e) Quan altres circumstàncies sobrevingudes d'anàloga naturalesa i importància els justifiquin, per
afectar els criteris determinants de l'estructura general i orgànica del territori o de la classificació del sòl, i així
ho acordi motivadament el Ple de l'Ajuntament.
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2. El Programa d'Actuació del Pla General serà revisat transcorreguts quatre anys des de l'entrada en vigor i, en
qualsevol cas, al moment en què es produeixi alguna de les circumstàncies següents:
a) Quan l'Ajuntament o altres organismes públics necessitin iniciar obres, inversions o accions no
contemplades al Programa, en forma i quantia que impedeixin o alterin substancialment el compliment de les
previsions d'aquest, ja sigui en el seu conjunt o referent a sectors determinats d'inversió.
b) Quan la inversió compromesa per l'Ajuntament i altres organismes públics sigui un vinti- cinc
per cent (25%) superior o inferior, com a mitjana de dos anys consecutius, a les previsions establertes en
l'estudi econòmic i financer.
3. La revisió del Pla s'ajustarà a les normes de competència i procediment de l'article 157 del Reglament de
planejament.
1.3. EFECTES
El Pla General, conforme als articles 55, 56 i 57 de la LS, és un document públic, executiu i obligatori.
La publicitat suposa el dret de qualsevol ciutadà a consultar la totalitat de la seva documentació, en exemplar
degudament integrat i diligenciat en els termes de l'article 164 del RP i a aquest efecte estarà a la disposició del
públic on assenyali l'Ajuntament.
L'executorietat porta amb si la immediata eficàcia de les determinacions del Pla, una vegada definitivament
aprovat.
L'obligatorietat significa el deure, jurídicament exigible per qualsevol persona, física o jurídica, del
compliment d'aquestes determinacions, tant per administració pública com pels particulars administrats.
1.4. DOCUMENTS I EL SEU VALOR RELATIU
El present Pla General consta de la següent documentació, el contingut i abast de la qual es detallen així
mateix:
A) MEMÒRIA GENERAL
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Assenyala els objectius generals de l'ordenació i expressa i justifica els criteris que han conduït a l'adopció de
les diferents determinacions. És l'instrument bàsic per a la interpretació del Pla en el seu conjunt i opera
supletòriament per resoldre els conflictes entre altres documents o entre diferents determinacions, si resultassin
insuficients per a això les disposicions de les presents normes.
B) PLÀNOLS D'ESTRUCTURA GENERAL DEL MUNICIPI
A escala 1:5.000, expressen el model resultant de l'ordenació establerta i la imatge de l'estructura general i
orgànica del territori, incloses les grans infraestructures i reflecteixen la dinàmica de desenvolupament del Pla
General. Són plànols sense eficàcia ordenadora pròpia, que
serveixen de referència per destriar, en cas de dubte, aquelles propostes de modificació del Pla que puguin
implicar la seva revisió.
C) PLANS D'ORDENACIÓ PER A LA CIUTAT D'EIVISSA
a) Plànols de classificació, qualificació i regulació del sòl i l'edificació.
A escala 1:2.000, a més de contenir la classificació del sòl i definició dels sistemes generals, estableix la
zonificació d'aquest, l'assenyalament dels usos i règim edificatori propis de cada zona, fins i tot els usos
detallats dels Sistemes Generals i els àmbits del planejament de desenvolupament. Com a termini d'ordenació
preval en les seves matèries específiques sobre els altres plànols.
b) Plànols de Règim, Programació i Gestió del Sòl.
A escala 1:2.000, conté la classificació del sòl, la delimitació dels àmbits de planejament i gestió
posterior i el detall detallat de les accions a desenvolupar, incloses al Programa d'Actuació. És un plànol
d'ordenació i les seves determinacions gràfiques en les matèries del seu contingut específic prevalen sobre
qualsevol dels restants plànols.
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c) Plànols de Xarxa Viària, Alineacions i Rasants.
A escala 1:2.000, recull la classificació jeràrquica del viari i la definició d'alineacions i rasants d'aquells
elements del sistema de comunicacions que siguin de nova creació. En el seu contingut específic prevalen
sobre qualsevol dels restants plànols.
d) Plànols d'Infraestructures Bàsiques.
Recullen a escala 1:2.000 la proposta del Pla en relació amb les infraestructures bàsiques de proveïment
d'aigua, sanejament, distribució d'energia elèctrica i enllumenat públic.
D) PROGRAMA D'ACTUACIÓ
Determina l'ordre normal de desenvolupament i execució del Pla General, tant en el temps com en l'espai
d'acord amb els objectius generals de l'ordenació. Les seves previsions referent a la realització dels Sistemes
Generals, a l'execució del sòl urbanitzable i a les actuacions en sòl urbà, completades amb les majors
especificacions contingudes en la Memòria i en les presents Normes, vinculen l'Ajuntament d'Eivissa com a
administració responsable del compliment del Pla, així com els agents públics i privats en les seves respectives
actuacions urbanístiques.
E) ESTUDI ECONOMIC-FINANCER
Recull el contingut d'avaluació econòmica i assignació de les inversions que estableix l'article 42 del
Reglament de Planejament Urbanístic. Les seves especificacions s'entenen com a compromisos assumits quant
a les obligacions d'inversió que expressament assigna a l'Ajuntament d'Eivissa i com merament estimatives pel
que fa a les restants previsions d'inversió, pública o privada, i a l'avaluació de costos.
F) NORMES URBANÍSTIQUES
El present document constitueix el cos normatiu específic de l'ordenació urbanística del municipi d'Eivissa.
Prevalen sobre els restants documents del Pla per tot el que en elles es regula sobre desenvolupament, gestió i
execució del planejament, i quant al règim jurídic propi de les diferents categories de sòl i dels aprofitaments
públics o privats admissibles sobre aquest. Per allò no previst en elles s'estarà al que disposa l'ordenament
jurídic general de l'Estat i en l'autonòmic de Balears.
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G) INFORMACIÓ URBANÍSTICA, DIAGNÒSTIC I AVANÇ
La resta de la documentació del Pla presenta un caràcter informatiu i manifesta quins han estat les dades i
estudis que han servit per fonamentar les propostes del Pla General.
1.5. PRINCIPIS GENERALS PER AL PROCÉS DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
La gestió que desenvolupi el contingut i determinacions del PG ha de tendir a eliminar les deficiències
existents a cada classe de sòl sense incórrer en noves deficiències, entenent per tals qualsevol manca de
planejament urbanístic, urbanització o equipament previstos al PG.
Les actuacions urbanístiques en qualsevol tipus de sòl, hauran de cobrir en tot cas, i successivament o
simultàniament, etapes completes del procés de desenvolupament urbà, tal com es defineixen a continuació:
a) Etapa de planejament; comprèn:
- Programació.
- Redacció de Planejament: Parcial, Especial o Reforma interior
- Redacció de l'Estudi de Detall.
b) Etapa de reparcel·lació; comprèn:
- Organització administrativa de l'òrgan gestor, si escau.
- Redacció del Projecte de reparcel·lació-compensació.
- Cessions del sòl a l'Ajuntament i contribució als costos d'urbanització.
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c) Etapa d'urbanització; comprèn:
- Redacció Projecte d'Urbanització.
- Execució de la infraestructura general.
- Execució de la Urbanització Interior.
- Cessió de les obres d'urbanització.
d) Etapa d'Edificació; comprèn:
- Projecte d'Edificació.
- Execució de les obres: Obra de Nova Planta, Restauració, Remodelació, Demolició.
e) Etapa d'ocupació i ús de l'edificació; comprèn:
- Ocupació de l'edificació.
- Manteniment de la urbanització.
- Manteniment de l'edificació.
Qualsevol actuació urbanística que no comprengui l'execució completa d'una d'aquestes etapes ha de
considerar-se com a deficient.
1.6. GRAU DE VINCULACIÓ
Totes i cadascuna de les normes que concorren en una actuació urbanística tenen caràcter vinculant, és a dir,
són d'obligat compliment i aplicació, sense que el compliment d'unes impliqui la no aplicació de qualsevol de
les altres.
CAPÍTOL 2n – CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
2.1. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL
A l'efecte del règim urbanístic del sòl, aquest es divideix per a la seva classificació en tres classes de sòl:
- Urbà
- Urbanitzable
- No Urbanitzable
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El règim del sòl urbà ve regulat en les Ordenances d'edificació i ús del sòl urbà, que es contenen en el títol II
d'aquestes normes, i en les quals es fixen els usos detallats, edificabilitats i altres condicions tècniques, tant
dels terrenys com de les construccions i del seu entorn.
Així mateix, en els capítols successius s'estableixen per a cadascuna de les classes de sòl abans citades, la
delimitació exacta del qual es contempla en el plànol corresponent, B-1, les condicions de desenvolupament.
2.2. ÀMBITS DE PLANEJAMENT DE SEGON GRAU
A fi d'establir les condicions específiques d'actuació, dins de cada classe de sòl s'han definit alguns o tots dels
següents tipus d'àmbit de planejament de segon grau:
a) UNITAT D'ACTUACIÓ
Que és la unitat mínima per a l'execució del planejament definit pel PG en el sòl urbà mitjançant estudis
de detall. Coincideix en general amb la unitat mínima de gestió per a repartiment de càrregues i beneficis.
b) SECTOR
Que és la unitat mínima d'actuació per a l'execució del planejament definit pel PG en sòl urbanitzable
programat.
c) ZONA
Que és la superfície de caràcter homogeni quant a ordenació i ús del sòl.
d) ILLA
O conjunt de parcel·les compreses en un àrea tancada limitada per alineacions oficials de vies o espais
públics.
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e) PARCEL·LA
Que és la superfície de terreny unitari sota una mateixa propietat, l'aptitud de la qual per a l'edificació
queda regulada en l'ordenació.
2.3. USOS DEL SÒL
En el sòl urbà s'han definit els usos detallats.
En sòl urbanitzable es defineixen per a cada sector els usos globals i les seves intensitats.
A aquest efecte es defineixen els usos principals, compatibles i prohibits o excloents.
Són usos principals els que predominen sobre els altres en quantitat i qualitat, i donen les seves característiques
a l'àmbit al qual s'apliquen.
Són usos tolerats o compatibles aquells que s'admeten en l'àmbit considerat en proporció sempre inferior a la
de l'ús principal amb el qual són compatibles.
Són usos prohibits els que es consideren incompatibles amb el dominant dins de l'àmbit considerat.
Per calcular i obtenir la INTENSITAT D'ÚS GLOBAL es tendrà en compte exclusivament la superfície
ocupada per aquest, fent exclusió de les superfícies de terrenys destinades a Sistemes Generals.
La intensitat d'ús es fixa en tots els casos com a edificabilitat bruta em M2. de construcció per M2. de sòl.
CAPÍTOL 3r - DESENVOLUPAMENT DE PLANS I PROJECTES
3.1. REGLES GENERALS
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El PG es desenvoluparà segons les diferents classes de sòl com s'indica a continuació:
a) EN SÒL URBÀ
Mitjançant plans especials de reforma interior, plans especials de protecció de les zones
historicoartístiques de Dalt Vila – sa Penya i arqueològica, estudis de detall, projectes d'urbanització o bé
directament mitjançant llicència d'edificació en el cas de solars
ajustats a Pla, atorgada al corresponent projecte d'edificació.
b) EN SÒL URBANITZABLE
b.1. EN SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT
Mitjançant plans parcials, projectes d'urbanització, estudis de detall i llicències d'edificació.
b.2. EN SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT
Mitjançant elaboració de programes d'actuació urbanística i a continuació com l'apartat b.1.
anterior.
c) EN SÒL NO URBANITZABLE
Exclusivament mitjançant llicència d'edificació per als casos establerts a l'art. 86 de la Llei.
d) SISTEMES GENERALS
Podran desenvolupar-se mitjançant plans especials, qualsevol que sigui la classificació del sòl, projectes
d'urbanització i/o d’edificació.
e) SISTEMES LOCALS
En sòl urbà podrà desenvolupar-se mitjançant plans especials, projectes d'urbanització i/o d'edificació
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3.2. DESENVOLUPAMENT A SÒL URBÀ
a) Per a aquells solars que tenguin, d'acord amb la definició establerta a l'article 82 de la LS apartats 1 i 2,
assenyalament d'alineacions i rasants i el grau d'urbanització exigible, és a dir, serveis de subministrament
d'aigües i energia elèctrica i escomesa de sanejament a peu de parcel·la, a més de donar enfront de carrer amb
calçada pavimentada i encintat de voreres, l'actuació se cenyirà exclusivament a l'edificació mitjançant
l'oportuna llicència d'obres, ajustada a les normes particulars que li corresponguin segons les ordenances
establertes en el títol II d'aquesta normativa.
b) En les superfícies de sòl urbà la urbanització del qual no aconsegueixi els nivells que es defineixen en el
capítol 5è, com a mínim, és obligatòria la redacció, tramitació i aprovació del corresponent projecte
d'urbanització amb el contingut que sigui necessari.
c) En els casos en què segons el grau de desenvolupament aconseguit a l'àrea que es tracti, sigui necessari
adaptar, reajustar o establir alineacions i rasants, completant les ja definides en el Pla General en les condicions
fixades per aquest, o bé efectuar l'ordenació de volums d'acord amb les especificacions del propi PG o
completar, si escau, la xarxa de comunicacions amb aquelles vies interiors que resultin necessàries per
proporcionar accés als edificis resultants de l'ordenació de volums, serà obligatòria la redacció i aprovació
d'estudis de detall en els termes establerts a la LS i RP.
Sempre que es pretengui actuar sobre àrees que abastin més de la meitat d'una illa completa serà també
obligatòria la redacció d'estudi de detall.
d) En l'àmbit de les zones historicoartístiques del Conjunt historicoartístic d'Eivissa s'haurà de redactar,
conforme al que preveu l'article 20 de la vigent Llei del patrimoni, un pla especial de protecció que estableixi,
amb la necessària previsió, la defensa del patrimoni edificat i el conjunt d'actuacions que hagin de dur-se a
terme amb vista a la revitalització i recuperació de la zona.
3.3. DESENVOLUPAMENT A SÒL URBANITZABLE
a) DESENVOLUPAMENT EN SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT
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Les previsions del PG per a aquesta classe de sòl hauran de desenvolupar-se mitjançant la redacció i tramitació
de plans parcials per sectors complets definits pel PG.
Al seu torn aquests plans parcials poden ser desenvolupats per ED i PU.
En casos necessaris, per al desenvolupament d'infraestructures corresponents als sistemes generals que
componen l'estructura general i orgànica d'aquest, es redactaran i aprovaran PE i PU.
b) DESENVOLUPAMENT EN SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT
En aquesta classe de sòl no podran aprovar-se plans parcials sense que prèviament o simultàniament s'aprovi el
corresponent programa d'actuació urbanística (PAU), que haurà d'abastar la magnitud mínima establerta per
aquestes normes com a unitat urbanística integrada
(4.1.4), coincident amb les àrees per a redacció de PAU definides en els plans B-1.
L'ulterior desenvolupament dels PP podrà realitzar-se com en el cas anterior mitjançant la redacció d'ED i PU
així com per PE d'infraestructura.
3.4. DESENVOLUPAMENT A SÒL NO URBANITZABLE
D'acord amb les prescripcions de la LS en el sòl no urbanitzable, no són possibles altres actuacions que les
derivades de l'aplicació de l'article 86 de la LS d'acord amb la regulació continguda en les normes específiques
d'aquest PG.
Podran redactar-se plans especials per a la creació de sistemes generals o equipaments compatibles amb aquest
tipus de sòl.
CAPÍTOL 4t – CONTINGUT DE PLANS I PROJECTES
4.1. PROGRAMES D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
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4.1.1. Redacció i tramitació.
La redacció, documentació i tramitació dels programes d'actuació urbanística s'ajustarà al previngut en la LS en
aquesta normativa i en les altres disposicions aplicables vigents.
4.1.2. Determinacions.
Els PAU que es redactin per al desenvolupament del sòl urbanitzable no programat contindran les següents
determinacions:
a) Desenvolupament dels sistemes de l'estructura general de l'ordenació urbanística del territori que
corresponguin a l'àrea de què es tracti segons s'estableix al títol II de les presents normes.
b) Assenyalament d'usos i nivells d'intensitat amb expressió de l'aprofitament mitjà de l'àrea objecte del
PAU.
c) Traçat de les xarxes fonamentals de serveis.
d) Pla d'etapes per al seu desenvolupament.
e) Estudi econòmic-financer que justifiqui la viabilitat del PAU en funció dels recursos de finançament
de l'adjudicatari o de l'òrgan urbanístic actuant.
4.1.3. Inserció en l'estructura urbanística del PG.
Els PAU justificaran l'adequada inserció de les seves xarxes d'infraestructura i sistemes generals així com la
seva connexió amb els existents o previstos pel present PG.
4.1.4. Àmbit de redacció.
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Els PAU que es redactin abastaran unitats urbanístiques integrades; es consideren com a tals els àmbits que es
defineixen al capítol 8è de les normes particulars del títol II de la present normativa, d'acord amb l'establert a
l'article 71.2 del RP.
4.1.5. Contingut documental.
Serà el corresponent al grau d'especificació que exigeix l'article 74 del RP.
4.2. PLANS PARCIALS
4.2.1. Redacció i tramitació.
La redacció, documentació i tramitació dels PP s'ajustarà al previst en la Llei del sòl, en aquestes normes
urbanístiques i en les altres disposicions aplicables vigents.
4.2.2. Programació.
A fi de garantir la coordinació de les inversions públiques i privades necessàries, els PP hauran de contenir
obligatòriament les següents determinacions de Programació:
a) Desenvolupament dels sistemes d'estructura general que se li assignin en el present Pla General,
incloent les necessàries connexions amb els sistemes i xarxes existents.
b) Traçat de les xarxes fonamentals de proveïment d'aigua, clavegueram, telèfons, energia elèctrica,
comunicacions i altres serveis previstos.
4.2.3. Inserció en l'estructura urbanística existent.
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Els PP hauran de contenir així mateix la justificació de la necessitat de l'actuació i de les determinacions
assenyalades a l'apartat anterior, acompanyant la seva memòria dels annexos necessaris que avalin els seus
aspectes essencials i específicament els que es refereixen a les
obligacions a assumir pels propietaris per garantir l'adequada inserció del planejament parcial en l'estructura
urbanística existent.
4.2.4. Respecte del PG pels PP.
Els PP no podran modificar en cap cas les determinacions del present PG d'acord amb l'establert per l'article
13.1 LS.
4.2.5. Contingut conceptual i documental dels PP
Serà l'especificat per a aquests en la LS i el RP.
4.3. PLANS ESPECIALS
4.3.1. Redacció i tramitació.
La redacció, documentació i tramitació del PE s'ajustarà al previngut a la LS, en aquest PG i en les altres
disposicions aplicables vigents.
4.3.2. Àmbit de redacció de PE.
Els PE es redactaran amb l'àmbit que la seua finalitat exigeixi.
4.3.3. Respecte del PG pels PE.
a) Els PE no inclosos a l'article 17.2. de la Llei del sòl desenvoluparan les previsions contingudes en
aquestes normes.
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b) Els PE que contemplin operacions de reforma interior no previngudes pel PG no podran modificar
l'estructura fonamental d'aquest, i hauran de justificar la seva necessitat o conveniència i la seva coherència i
incidència sobre aquest, d'acord amb l'establert per l'article 23.3. LS.
c) A aquests efectes, es considera estructura fonamental dels PG l'estructura general i orgànica i els usos
globals amb les seves intensitats previstes en aquestes normes.
4.3.4. Contingut conceptual i documental dels PE.
Seran l'especificat per a aquests a la LS i el RP.
4.4. ESTUDIS DE DETALL
4.4.1. Objecte.
a) Els Estudis de Detall podran redactar-se d'acord amb la Llei del sòl que els regula en els articles 6.3 i
14, com un instrument de definició detallada dels últims extrems del planejament, situant-se entre els
plans d'ordenació que contenen determinacions de nivell de Pla Parcial i les llicències d'edificació.
b) Els Estudis de Detall només podran redactar-se, en el sòl urbà, per a aquelles àrees que disposin de
les especificacions a les quals fan referència els apartats b,c,i i f del punt 2.1 de l'art. 12 de la Llei, o bé
tinguin definitivament aprovat un Pla Especial de Reforma Interior, així com en el sòl urbanitzable quan
existeixin plans parcials aprovats.
4.4.2. Finalitats.
a) Els Estudis de Detall tenen com a finalitat completar alguna de les determinacions del Pla fins al
nivell exigit en els punts c i f del paràgraf 2.1 de l'article 12 de la Llei, referent a alineacions, rasants i
ordenació de volums, respectant sempre les especificacions d'altura màxima, volum i aquelles que es
fixin en el Pla General o en els PP.
b) També poden redactar-se per fixar l'ordenació concreta dels volums de cada parcel·la en
desenvolupament del planejament d'ordre superior definitivament aprovat.
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4.4.3. Limitacions.
Els estudis de Detall no podran en cap cas utilitzar-se per a:
a) Canviar la qualificació del sòl.
b) Proposar l'obertura de vies d'ús públic que no estiguin previstes en el Pla que desenvolupen.
c) Establir noves ordenances.
d) Reduir les superfícies destinades a vials o espais lliures.
e) Originar augment de volum en aplicar les ordenances al resultat del reajustament o a l'actuació que es
realitzi.
f) Augmentar el percentatge d'ocupació del sòl, les altures màximes i volums màxims d'edificació
permesos o la densitat o intensitat d'ús autoritzades.
g) Alterar l'ús exclusiu o dominant establert pel planejament superior.
4.4.4. Documentació.
Els Estudis de Detall hauran d'estar composts de Memòria i Plànols.
- A) Memòria. La memòria constarà de:
a) Justificació de la procedència de la seva redacció i de la solució adoptada.
b) Si es tracta d'establir alineacions i rasants, completant les ja assenyalades en sòl urbà o reajustant i
adaptant les previstes, es farà referència al tipus de planejament o norma en què es recolza, ressenyant
quins són les condicions que aquests documents fixen per al seu desenvolupament.
c) Justificació que no se redueixen els espais destinats a vials ni es modifiquen les superfícies
corresponents a espais lliures.
d) Si es tracta d'ordenar volums en sòl urbà, indicarà quines especificacions desenvolupa, bé referides al
Pla General, Pla Parcial o Especial, segons els casos.
e) Justificació demostrativa que no s'augmenten els volums edificables permesos, ni l'ocupació de sòl ni
les altures, ni s'incrementa la densitat de població, així com que no s'alteren els usos establerts pel Pla.
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f) Quan es tracti d'Estudis de Detall la necessària redacció del qual figura expressament en Planejament,
justificaran adequadament el compliment de les seves determinacions.
g) S'inclourà en tot cas, i com a annex, una expressa referència a les condicions en què s'ha realitzat la
informació pública, els seus resultats i la decisió que, com a conseqüència, hagi adaptat la Corporació.
- B) Plànols. A escala mínima d'1:500. En funció de les previsions i abast de l'Estudi de Detall, aquest
inclourà com a mínim:
a) Plànol de situació en relació amb la ciutat.
b) Plànol parcel·lari o de delimitació.
c) Plànol d'ordenació vigent.
d) Plànol de l'estat actual dels terrenys i de l'edificació.
e) Plànols, degudament fitats, que reflecteixin detalladament l'ordenació projectada, incloent
com a mínim les alineacions de la xarxa viària.
4.5. PROJECTES D'URBANITZACIÓ
4.5.1. Objecte.
a) Els Projectes d'Urbanització són projectes d'obres la finalitat dels quals és portar a la pràctica, en sòl
urbà, les determinacions dels PG i en sòl urbanitzable, la realització material de les pròpies dels PP.
b) També podran redactar-se Projectes d'Urbanització per a l'execució de PERI i dels Sistemes
Generals.
c) Els Projectes d'Urbanització constituiran instruments per al desenvolupament de totes les
determinacions que el planejament prevegi quant a obres d'urbanització.
d) En cap cas els Projectes d'Urbanització podran contenir determinacions sobre ordenació, règim de
sòl o de l'edificació.
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4.5.2. Serveis urbans mínims exigibles.
Els serveis urbans mínims exigibles, són els de proveïment d'aigua, evacuació de residuals, subministrament
d'energia elèctrica, enllumenat públic, pavimentació i plantació d'arbrat, i s'hauran de dimensionar les voreres
de manera que s'hi puguin disposar les canalitzacions de tots els serveis urbans, fins i tot telèfons, d'acord amb
les exigències del capítol 6è d'aquestes normes, sobre disseny i qualitat de la urbanització.
4.5.3. Documentació.
La documentació dels Projectes d'Urbanització s'ajustarà a més dels requisits legals i reglamentaris vigents, al
contingut de les instruccions existents en la matèria.
4.5.4. Condicions i garanties.
En els Plecs de Condicions Econòmic-facultatius hauran de fixar-se els terminis i etapes de realització i
recepció de les obres i recollir les condicions i garanties que l'Ajuntament jutgi necessàries per a la seva
perfecta execució, i s'haurà de fixar també que es realitzaran a càrrec del promotor les proves i assajos tècnics
que s'estimin convenients.
4.5.5. Projectes d'obres.
Constitueixen projectes la finalitat dels quals és portar a la pràctica obres d'urbanització de caràcter puntual o
d'infraestructures o serveis amb caràcter parcial. Contindran les determinacions dels Projectes d'Urbanització
que siguin necessàries en funció de la seva finalitat específica.
4.6. PROJECTES D'EDIFICACIÓ
4.6.1. Contingut.
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Els Projectes d'Edificació, ja siguin d'obres de reforma o de nova planta, s'ajustaran quant a forma i contingut,
a l'establert a les disposicions vigents, i hauran d'anar subscrits per tècnic competent i amb visat col·legial.
4.6.2. Direcció facultativa.
La Direcció facultativa de les obres previstes serà duta a terme per tècnics legalment capacitats.
4.6.3. Demolicions i projectes de nova edificació.
No podran autoritzar-se demolicions d'edificis que no vagin acompanyades del compromís de nova edificació,
excepte en aquells supòsits en els quals la demolició no comporti o pugui portar aparellada aquesta. Per a això,
serà necessari tramitar simultàniament tots dos projectes, de
demolició i nova edificació, a l'efecte de l'atorgament, així mateix simultani, si escau, d'ambdues
autoritzacions.
4.7. FORMAT DE LA DOCUMENTACIÓ I NOMBRE D'EXEMPLARS
Tota la documentació expressada als anteriors apartats 4.1 4.6 es presentarà ajustant-se a la norma DIN A-4, i
serà per tant la grandària de documents dels expedients plegats de 210 x 297 mm.
Tota la documentació es presentarà per triplicat. Contra aquesta presentació, a petició de l'interessat,
l'Ajuntament estendrà l'oportú rebut fent-hi constar la data d'entrada en el Registre.
CAPÍTOL 5è – CONDICIONS PER A L'ACTUACIÓ URBANÍSTICA
5.1. INTERVENCION DELS PARTICULARS EN LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PLA
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Els particulars podran redactar PP, PE i ED en desenvolupament d'aquest PG, i en els termes concretats per les
presents normes urbanístiques.
Els PP i PE d'iniciativa particular hauran de contenir les prescripcions exigides pels articles 53.2 de la LS. i 46
i 64 del RP.
5.2. RÈGIM URBANÍSTIC DEL DRET DE PROPIETAT DEL SÒL
El PG concreta el règim urbanístic en relació amb els límits de les facultats del dret de propietat del sòl i de les
construccions, sense perjudici del necessari desenvolupament, si escau, en PP dins del marc del que es disposa
als articles 76 a 88 LS, tots dos inclusivament.
5.3. DEURES I CÀRREGUES URBANÍSTIQUES
Són deures i càrregues urbanístiques, depenent de la classificació del sòl, segons l'establert a la resta de la
Normativa i a la Llei, els que s'estableixen als següents apartats del present article:
A) Efectuar les cessions gratuïtes següents:
a) en les unitats d'actuació previstes en sòl urbà s'haurà de cedir gratuïtament a l'Ajuntament els
terrenys destinats a vials, parcs, jardins públics i centres d'educació general bàsica al serveis d'aquelles,
conforme a l'establert a l'art. 83 de la LS.
b) Terrenys destinats a sistemes generals, en el sòl urbanitzable programat, la compensació del qual està
prevista a través del mecanisme de l'aprofitament mitjà.
c) Terrenys destinats a sistemes locals, la quantia dels quals mai podrà ser inferior a la qual resulti de
l'aplicació dels estàndards establerts en les condicions de qualitat de les presents Normes i, si escau, en l'Annex
al Reglament de Planejament, que comprendran els destinats a:
1) Sistema viari (carrers, places i aparcaments).
2) Sistema d'espais lliures de domini públic: parcs i jardins públics.
3) Centres docents i culturals públics.
4) Instal·lacions esportives públiques i d'esbarjo i expansió, de caràcter públic.
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5) Dotacions per a altres serveis públics necessaris.
d) El sòl necessari per edificar el 10% de l'aprofitament reconegut al sector, degudament urbanitzat, en
el sòl urbanitzable.
B) Pagar la urbanització conformement a l'establert pels articles 59, 60, 61 i 66 R.G., tant en allò relatiu als
sistemes locals del sector o unitat o actuació com a la connexió de les xarxes corresponents amb les generals en
l'exterior d'aquests.
C) Preveure i, si escau, executar conforme al planejament, l'equipament adequat a les dimensions i la finalitat
de l'actuació.
D) Complir els terminis previstos per al desenvolupament del planejament i la seva gestió (compensació,
reparcel·lació, etc...) i execució (urbanització i edificació), especialment, en aquest últim aspecte, quant a la
construcció de les dotacions socials, comercials i escolars previstes. Per a això, s'estarà a les següents normes:
a) Els PP i, si escau, els PE, i Projectes d'Urbanització, hauran d'establir amb precisió els terminis en
què hagi de produir-se la seva execució, així com l'execució de l'edificació. Aquests terminis, si no s'hagués
establert el contrari, començaran a comptar-se des de l'endemà al de la publicació de la seva aprovació
definitiva.
b) En el cas que no s'haguessin fixat en les figures de planejament citades, conformement a l'establert
als apartats anteriors, s'aplicaran els següents terminis màxims a comptar, excepte en l'últim cas, des de
l'endemà a la publicació de la seva aprovació definitiva.
1) Constitució i entrada en funcionament de l'organització corresponent al sistema d'actuació; si
s'actués pel sistema de compensació: 1 any.
2) Iniciació de les obres d'urbanització: 2 anys i mig. A aquests efectes no es considerarà
interromput el còmput del termini pel sotmetiment a aprovació del Projecte d'Urbanització quan aquest
incompleixi les determinacions legals o del planejament que desenvolupi.
3) Edificació: sol·licitud de llicència: 4 anys.
4) Ultimació de les obres d'edificació: segons les especificacions de la llicència o el que
determina l'article 5.6.2. de les presents normes.
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E) Complir qualssevol altres deures que s'imposin en el planejament de desenvolupament d'aquest PG.
5.4. DEURES DELS PROPIETARIS DEL SÒL
Deures segons les classes de sòl:
a) Els propietaris de sòl urbanitzable estan subjectes a tots els deures i càrregues especificats a l'article
anterior.
b) Els propietaris de sòl urbà estaran subjectes als deures i càrregues següents:
1) Els descrits a l'apartat 5.3. A a) anterior.
2) Els descrits als apartats 5.3. B), 5.3. C), 5.3- D) i 5.3. I) anteriors.
5.5. DRETS D'ASSOCIACIÓ PER AL COMPLIMENT DE DEURES URBANÍSTICS
A l'efecte de l'adequat compliment pels propietaris de sòl i restants titulars de drets i obligacions urbanístiques
afectats, es fomentarà i, si escau, exigirà la constitució de les corresponents entitats col·laboradores en la gestió
urbanística.
Aquestes entitats podran revestir no només les formes regulades en el Reglament de Gestió Urbanística, sinó
també les d'associacions de contribuents previstes en la legislació de règim local, en el cas d'actuacions
aïllades, amb imposició de contribucions especials, o d'associacions de règim general, en un altre cas. En tot
cas, a l'efecte del que es disposa a l'apartat anterior, se seguiran les següents regles:
a) L'execució dels Plans, quan es realitzi per compensació o cooperació, donarà lloc, respectivament, a
la constitució de les corresponents Juntes de Compensació o Associacions Administratives de Propietaris,
aquestes últimes per iniciativa dels propietaris o de l'Ajuntament conforme al que disposa l'article 191.2 del
Reglament de Gestió Urbanística.
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b) L'execució dels sistemes generals i de qualssevol altres anàlegs, quan per no realitzar- se en el context
de l'execució dels corresponents PP, es dugui a terme a través de projectes d'obres ordinàries amb
imposició de contribucions especials, podrà donar lloc a la constitució dels afectats en Associació
Administrativa de Contribuents per intervenir en la distribució i recaptació d'aquestes contribucions.
c) Tota nova unitat urbanística resultant de la urbanització i edificació de polígons en sòl urbanitzable o
de possibles operacions de reforma interior, han d'explicar, a la finalització de l'execució del Pla corresponent,
amb la seva pròpia entitat de conservació, creada ex novo o per transformació de l'entitat o associació que hagi
intervingut en aquella execució.
5.6. NORMES DE PROCEDIMENT
5.6.1. Tramitació del Planejament.
Les actuacions urbanístiques que requereixin de la formació i aprovació de plans o projectes, o d'algun tipus
d'autorització prèvia, hauran de subjectar-se a les normes de procediment legal i reglamentari previstes.
5.6.2. Actes subjectes a obtenció de llicència municipal.
a) Relació:
D'acord amb l'establert a l'article 1 del Reglament de Disciplina Urbanística vigent (RD) estaran subjectes a
l'obtenció prèvia de llicència, sense perjudici de les autoritzacions que fossin procedents conformement a la
legislació específica aplicable, els següents actes:
1) Les obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota classe de nova planta.
2) Les obres d'ampliació d'edificis i instal·lacions de tota classe existents.
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3) Les de modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis i instal·lacions de tota classe
existents.
4) Les de modificació de l'aspecte exterior dels edificis i instal·lacions de tota classe existents.
5) Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol sigui el seu ús.
6) Les obres que hagin de realitzar-se amb caràcter provisional a les quals es refereix l'apartat 2 de l'art.
58 del text refós de la Llei del Sòl.
7) Les obres d'instal·lació de serveis públics.
8) Les parcel·lacions urbanístiques.
9) Els moviments de terra, tals com desmunts, explanació, excavació i terraplenat, tret que tals actes
estiguin detallats i programats com a obres a executar en un Projecte d'Urbanització o d'Edificació aprovat o
autoritzat.
10) La primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.
11) Els usos de caràcter provisional als quals es refereix l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei del Sòl.
12) L'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions de tota classe existents.
13) La modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general.
14) La demolició de les construccions, excepte en els casos declarats de ruïna imminent.
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15) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o
professionals, serveis públics o qualsevol altre ús al qual es destini el subsòl.
16) La tala d'arbres integrats en massa arbòria que estigui enclavada en terrenys per als quals existeixi
un Pla d'Ordenació aprovat.
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17) La col·locació de cartells de propaganda visibles des de la via pública.
18) I, en general, altres actuacions urbanístiques i altres actes que assenyalin els plans, normes o
ordenances.
- A l'efecte d'aquestes normes, s'entenen per altres actuacions urbanístiques aquelles altres
construccions, ocupacions, actes i formes d'afectació del sòl, del vol o del subsòl, que no estiguin incloses en
les seccions anteriors o que s'escometin amb independència dels projectes que s'hi contemplen.
- Aquestes actuacions urbanístiques s'integren en els següents subgrups:
A) Obres civils singulars: Entenent per tals les de construcció o instal·lació de peces
d'arquitectura o enginyeria civil, o d'escultures ornamentals, ponts, passarel·les, murs, monuments, fonts i
altres elements urbans similars, sempre que no formin part de projectes d'urbanització o d'edificació.
B) Actuacions estables: Quan la seva instal·lació hagi de tenir caràcter permanent o durada
indeterminada. Comprèn aquest subgrup a títol enunciatiu, els conceptes següents:
a) la tala d'arbres i la plantació de masses arbòries.
b) Moviments de terra no afectes a obres d'urbanització o edificació incloses la
construcció de piscines i l'obertura de pous.
c) El condicionament d'espais lliures de parcel·la, i l'execució de guals d'accés de
vehicles.
d) Nous tancaments exteriors de terrenys o modificació dels existents.
e) Implantació fixa de cases prefabricades o desmuntables i similars.
f) Instal·lacions lleugeres de caràcter fix pròpies dels serveis públics o activitats
mercantils a la via pública, tals com a cabines, quioscs, punts de parada de transport, pals, etc.
g) Recintes i altres instal·lacions fixes pròpies d'activitats a l'aire lliure recreatives,
esportives, d'acampada, etc., sense perjudici dels projectes complementaris d'edificació o urbanització que, si
escau, requereixin.
h) Suports publicitaris exteriors, inclosos tots els que no estiguin en locals tancats.
i) Instal·lacions exteriors pròpies de les activitats extractives, industrials o de serveis, no
incorporades a projectes d'edificació.
j) Abocadors de residus o enderrocs.
k) Instal·lacions de dipòsit o emmagatzematge a aire lliure, inclosos els dipòsits d'aigua i
de combustibles líquids i gasosos, i els parcs de combustibles sòlids, de materials i de maquinària.
l) Instal·lacions o construccions subterrànies de qualsevol classe no compreses en
projectes d'urbanització o d'edificació.
m) Usos o instal·lacions que afectin el vol de les construccions del viari o dels espais
lliures, tals com a esteses aèries de cables i conduccions, antenes i altres muntatges sobre els edificis aliens al
serveis normal d'aquests i no prevists en els seus projectes originaris, telefèrics, etc.
C) Actuacions provisionals: Entenent-se per tals les que s'escometin o estableixin per temps
limitat o en precari, i particularment les següents:
a) tanques d'obres i solars.
b) Sondejos de terrenys.
c) Obertura de rases i cales.
d) Instal·lació de maquinària, bastimentades i fitacions.
e) Ocupació de terrenys per firals, espectacles i altres actes comunitaris a l'aire lliure.
La realització dels actes contemplats en aquest apartat 18) quan no estiguin emparats per
llicències d'urbanització o d'edificació, requerirà llicència específica que es tramitarà conformement a les
disposicions d'aquest capítol.
b) Competència, procediment i efectes.
La competència per atorgar llicències correspondrà a l'Ajuntament, excepte els casos previstos per la LS.
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Les llicències s'atorgaran o denegaran d'acord amb les previsions i determinacions de la LS del PG, PAO i PP
legalment aprovats i la seva concessió o denegació haurà de ser motivada.
El procediment s'ajustarà a l'establert en la legislació de Règim Local.
En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu facultats en contra de les prescripcions de la LS o
del PG i altres normes reguladores.
Les llicències a les quals es refereix el punt 5.6.2. caducaran, excepte pròrroga, als sis mesos de la seva
concessió, tret que en aquest termini s'hagi efectuat, com a mínim, una part d'obra que correspongui al seu
10%, mesurat sobre el pressupost aprovat per la Corporació Municipal.
5.6.3. Informació.
Les persones que es proposessin realitzar actes subjectes a llicència i, en general, qualsevol administrat, tendrà
dret al fet que l'Ajuntament i en termini d'un mes l'informi per escrit sobre el règim urbanístic, alineacions,
rasants o, en concret, sobre el d'edificació corresponent a una finca o sector, mitjançant l'extensió de la
"CÈDULA URBANÍSTICA".
5.6.4. Cèdula Urbanística.
L'Ajuntament haurà d'expedir, mitjançant sol·licitud de l'interessat i en el termini màxim d'un mes la
"CÈDULA URBANÍSTICA" de terreny o edifici com a document acreditatiu d'una finca o sector.
La CÈDULA URBANÍSTICA s'expedirà a sol·licitud de qualsevol persona, descrivint-se en la petició la finca
o sector de què es tracti acompanyats de plànols a escala 1:500 signats per tècnic competent i peticionari on
s'indiqui: La configuració del sòl, altimetria, arbrat existent, situació respecte vials propers, longitud de façana
i distància a edificacions adjacents o properes.
La CÈDULA URBANÍSTICA descriurà el règim sobre ús del sòl, qualificació d'aquest, indicant la data
d'aprovació dels plans urbans, normes o ordenances, corresponents.
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5.6.5. Sol·licitud de permís.
Les llicències d'obra se sol·licitaran per escrit dirigit a l'Il·lm. Sr. Alcalde com a president de l'Ajuntament i
signada pel propietari o representant legal, amb la corresponent certificació de delegat per la propietat, i
l'Arquitecte o tècnic competent que ha de dirigir-les, i en els casos en què, segons l'ordenança 1.06, es
necessiti.
El peticionari farà sota la seva responsabilitat la declaració de ser l'amo de la finca o tenir poder bastant, i si el
signant no estigués en aquestes circumstàncies, justificarà a les seves costes i a satisfacció de l'Ajuntament, que
obra amb l'autorització de l'amo i aquest assumirà documentalment les responsabilitats subsidiàries efluents de
les obres de què es tracta.
5.6.6. Ocupació de la Via Pública.
En la sol·licitud de llicència d'obres s'expressarà si ha d'ocupar-se la via pública amb bastimentada o tanca
sense els quals no es permetrà l'ocupació per materials, enderrocs i altres impediments, excepte especial
llicència.
L'Ajuntament fixarà les condicions i durada del permís d'aquesta ocupació, acabat el qual hauran de retirar-se
les bastides, tanques i materials, i es restablirà a satisfacció municipal la via pública.
Podrà obtenir-se nou permís d'ocupació o pròrroga del concedit, pagant la sobretaxa o penalitat si escau, que
acordi l'Ajuntament o estableixi la corresponent ordenança d'exacció
5.6.7. Obtenció de la llicència.
Per poder iniciar qualsevol tipus d'obra serà condició i requisit indispensable posseir la llicència municipal
d'obres mitjançant el pagament de drets consignats a les ordenances d'exaccions municipals en els termes que
aquestes estableixin.
5.6.8. Termini de concessió de la llicència.
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Les llicències per a l'execució de les obres de nova construcció o reforma d'edificis i indústries, així com les
d'urbanització, hauran d'atorgar-se o denegar-se en el termini de dos mesos comptats a partir de la data en què
la sol·licitud hagués ingressat en el Registre General de l'Ajuntament.
Si dels informes pertinents resultés l'existència en les sol·licituds de deficiències esmenables, es notificarà al
peticionari abans d'expirar els terminis abans indicats perquè dins dels quinze dies puguin esmenar-les. El
còmput d'aquells terminis quedarà suspesos durant aquests quinze dies, comptats a partir de la data de la
notificació de les deficiències.
5.6.9. Reserva de dret de tercer i jurisdicció.
Les autoritzacions i llicències s'entendran atorgades excepte el dret de propietat i sense perjudici del de tercer.
No podran ser invocades per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en la qual haguessin
incorregut els beneficiaris en l'exercici de les seves activitats.
5.6.10. Obres de caràcter urgent.
Quan calgués realitzar obres la urgència de les quals no permeti subjectar-les de moment a la tramitació normal
de llicència, podrà obtenir-se l'autorització necessària mitjançant compareixença davant l'autoritat municipal
que podrà concedir aquesta autorització en els termes i condicions que estimi procedents a la vista de les
al·legacions presentades i demanant informe, si ho estima oportú, als Serveis Tècnics d'Arquitectura.
Aquesta autorització serà provisional i no eximirà la presentació en el termini que es determini, de la sol·licitud
i documentació ordinària.
5.6.11. Concessió o denegació de llicència.
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Concedida la llicència d'obres, es retornarà al sol·licitant un exemplar de la sol·licitud i de cada plànol
presentat, amb el segell de l'ajuntament i una còpia fefaent de l'acord municipal i de les condicions imposades.
Un altre exemplar, estès en el paper del timbre corresponent, quedarà unit a l'expedient.
En la mateixa forma es procedirà en cas de negativa de la llicència sol·licitada, fent-se constar a més, en forma
inequívoca en els plànols.
Tota denegació de llicència serà motivada.
5.6.12. Documentació en l'obra.
Les còpies de què parla la norma anterior i els plànols retornats a l'interessat, estaran sempre en el lloc on les
obres es duguin a terme i seran exhibits a petició dels tècnics municipals o personal per ells delegat i que
podran tenir accés a les obres incondicionalment.
5.6.13. Renovació i modificació de llicències.
1. Les llicències d'obra podran ser renovades per períodes de sis mesos fins a dues vegades sempre que es faci
la sol·licitud de pròrroga abans de la data de caducitat de la llicència d'obres.
2. Requeriran expressa modificació de la llicència d'obres les alteracions que pretenguin introduir-se durant
l'execució material d'aquestes.
5.6.14. Caducitat de les llicències.
1. Les llicències d'obra caducaran:
a) Per desistiment del sol·licitant expressat en escrit dirigit a l'Alcaldia.
b) Per no haver retirat la llicència els tres mesos de la data de concessió d'aquesta.
c) Pel no ús de la llicència en el termini de sis mesos des de la seva obtenció.
d) Per interrompre les obres en un termini superior a sis mesos.
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e) Per no concloure les obres en el termini fixat per a la seva construcció.
f) Per haver infringit les normes o condicions imposades en la seva autorització.
g) Per l'incompliment reiterat de les normes imposades quant a policia i conservació o ocupació de via
pública.
2. La decisió municipal sobre caducitat d'una llicència requerirà sempre audiència prèvia a l'interessat.
5.6.15. Vigilància i inspecció.
Tota obra sotmesa a llicència estarà subjecta a vigilància i inspecció per l'Ajuntament durant la realització, així
com a la comprovació final, en la forma que més endavant es regula en la Norma 5.6.24.
5.6.16. Danys per obres.
Les llicències d'obres porten amb si el compromís d'abonar quantes despeses s'ocasionin com a conseqüència
de l'obra a la via pública, en voreres, paviments, passejos, fanals, instal·lacions d'enllumenat, gas i aigua i tots
els objectes de servei públic i particular que fossin deteriorats.
5.6.17. Obres autoritzades provisionalment.
En els casos que per causa d'utilitat pública o per la provisionalitat de l'obra (instal·lació de casetes de
comptadors d'obra, d'eines, etc.) es concedeixi una LLICÈNCIA D'OBRA A PRECARI, aquesta caducarà als
sis mesos i s'hauran de tornar les coses al seu estat inicial tret que la llicència s'hagi renovat amb anterioritat.
5.6.18. Recurs de reposició.
Contra l'acord de concessió o denegació de llicència, els interessats podran interposar recurs de reposició
davant la Comissió Municipal Permanent en el termini d'un mes comptat a partir de la data de notificació de
l'acord.
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5.6.19. Instal·lacions industrials.
Les llicències per a obres d'instal·lacions comercials o industrials no prejutgen l'autorització per a l'activitat de
què es tracti, per a això haurà de sol·licitar-se la corresponent autorització municipal, a més de les que
correspongui atorgar a altres organismes.
5.6.20. Obres oficials.
Quan les obres es projectessin per algun òrgan de l'Estat o de l'Administració Autonòmica, estaran igualment
subjectes a llicència municipal, d'acord amb els procediments i excepcions regulats a l'art. 180 de la vigent Llei
del sòl.
5.6.21. Obres afectades per altres organismes.
Quan l'obra que es pretén realitzar necessiti l'autorització d'altres organismes oficials, s'observaran tant en
projectar-ho, com en sol·licitar la llicència i tramitar aquesta, les prescripcions d'aquestes normes i la de la
legislació d'aquests organismes.
5.6.22. Obres inacabades.
Quan les obres no s'haguessin acabat en el termini concedit, l'autoritat municipal, podrà rehabilitar la llicència,
prèvia petició de l'interessat, fixant un termini per a represa de les obres i també per a la seva terminació,
portant amb si la imposició de les exaccions que, si escau, tingui establertes l'Ajuntament a partir de la data en
què va expirar el termini concedit en la llicència.
Al propi temps si l'estat de les obres afectés a l'aspecte públic, l'autoritat municipal dictarà les disposicions
necessàries per remeiar tal situació, i podrà manar que es practiquin, pels seus operaris, els treballs conduents a
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això i a costa de l'amo de l'immoble, el qual així com el solar, quedarà subjecte directament a aquesta
responsabilitat.
5.6.23. Comunicació final.
El peticionari haurà de comunicar a l'Ajuntament la conclusió de les obres, acompanyant a aquest efecte
certificació del facultatiu director d'aquestes, sense la comunicació de les quals no es podrà atorgar la llicència
per ocupar, llogar, o utilitzar mitjançant la corresponent certificació que s'expedeixi per l'Ajuntament a les
indicades finalitats.
5.6.24. Inspecció final.
El tècnic municipal, amb inspecció prèvia de l'obra després de conclosa donarà compte del resultat d'aquesta
inspecció expressant:
1. Si el propietari s'ha subjectat a les seves condicions.
2. Si en la construcció s'ha tingut en compte el previst en les presents normes.
3. Si s'ha ocupat amb l'edificació més solar que el previst en les normes i projecte i si s'ha construït un
major volum que el sol·licitat i permès per les normes.
4. L'afirmació que el particular ha reparat tots els danys i perjudicis causat a la via pública, així en el
pis, vorera o desguassos, com en el subsòl, en clavegueram, canalitzacions d'aigua potable o bruta, gas, etc. i
en els cables elèctrics, tant aeris com subterranis i qualsevol altre desperfecte en servitud o propietats de
caràcter públic.
La concurrència de dites circumstàncies serà indispensable perquè es pugui lliurar la certificació expressada a
la norma anterior, la qual s'expedirà en el termini màxim d'un mes, comptat a partir de la notificació d'haver-se
acabat l'obra.
El termini per a aquesta inspecció final d'obra serà el previst en el Decret sobre Cèdules de la Comunitat
Autònoma.
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5.6.25. Taxació de les llicències.
Les taxes de les llicències d'obres seran fixades per l'Ajuntament i podran ser revisades cada tres anys.
CAPÍTOL 6è – NORMES GENERALS DE DISSENY, QUALITAT I ÚS
SECCIÓ 1a. NORMES SOBRE DISSENY I QUALITAT DE LA URBANITZACIÓ
6.1.1. Sistema viari
Les característiques de les vies de nova creació del Sistema General Viari que es defineixen en el Pla General,
hauran de conservar les dimensions que s'especifiquen en el plànol corresponent quant a perfil transversal i
reserves de sòl i compliran a més les exigències contingudes en la vigent Llei de Carreteres.
Quant a les vies que sorgeixin de la redacció dels plans parcials en sòl urbanitzable respondran a les necessitats
per les quals es projecten en relació amb la intensitat, velocitat i tonatge del trànsit previst havent-se d’usar tant
a la xarxa viària principal com a secundària aglomerat asfàltic sobre solera de formigó hidràulic. L'amplària
mínima entre alineacions per a aquest viari serà de 8,00 m.
Les vies incorporades al nucli antic hauran d'acomodar el seu tractament i pavimentació al seu caràcter
tradicional.
A les vies existents del nucli antic no es permeten canvis en les alineacions ni rasants actuals, excepte els
previstos al PG o instruments que ho desenvolupin.
En l'execució de voreres es tindrà en compte el següent:
a) Construcció de voreres.
La construcció de la vorera contigua amb la façana d'un immoble és obligació de la propietat, sempre que
limiti amb via pública en la qual estigui prevista la construcció o existència de voreres.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
26 de març de 2015
Fascicle 68 - Sec. I. - Pàg. 13433

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

Aquesta obligació comprèn no solament la del paviment en general, sinó també la de la col·locació de la
corresponent vorada o encintat.
Per a la construcció de la vorera serà preceptiva l'ordre prèvia de l'autoritat municipal o l'obtenció de la
corresponent llicència municipal, i, en els dos casos, serà assenyalada la rasant pels Serveis Tècnics
Municipals.
En atorgar llicència d'obra nova, ampliació o reforma, s'entendrà concedida també la llicència per a la
construcció de les voreres corresponents.
No podrà estendre's la certificació municipal de terminació d'obres de nova planta, ampliació o reforma que
autoritzi l'ús de l'immoble, sense abans haver-se construït la vorera corresponent a la façana de l'edifici de què
es tracti.
Tret que s'estipuli el contrari, la conservació i reparació de les voreres serà a càrrec de l'Ajuntament.
Si la vorera té, a l'espai comprès entre l'alineació oficial de la via pública i la vora exterior de l'encintat, un
ample superior a tres metres, l'import de la part que excedeixi d'aquest ample, serà abonat per l'Ajuntament al
propietari o propietaris que hagin procedit a la seva construcció, amb inspecció i recepció d'aquesta prèvia per
l'Ajuntament.
b) Pavimentat de voreres.
Les rajoles de vorera seran dels models reglamentaris que en el seu dia s'aprovin.
Mentre no s'hagi establert el tipus reglamentari, les rajoles de vorera seran, normalment, quadrades, de vint
centímetres de costat, de ciment hidràulic i de quadrícula, assegudes amb morter de ciment portland de dosatge
1:3 sobre una solera de formigó de ciment portland de deu centímetres d'espessor mínim i dosatge 1:4:8.
En casos excepcionals i degudament justificats l'Ajuntament, a petició de l'interessat, podrà concedir permís
perquè la vorera es pavimenti amb enllosat de pedres naturals o rajoles especials, previ dipòsit en els
magatzems municipals d'un 25% de rajoles corresponents a les voreres de què es tracti, en previsió de futures
substitucions o reparacions.
Les vorades o encintats de voreres seran normalment de pedra calcària dura, la longitud mínima de la qual
sigui de quaranta centímetres, la seva altura de trenta-cinc centímetres (inclòs el seu encastament en el terreny)
i el seu ample mínim de vint-i-cinc centímetres; la cara vertical vista no superarà quinze centímetres. Les cares
vistes seran buixardades i les arestes a cisell. S'asseuran sobre formigó de ciment portland (1:4:8), i es travaran
i emplenaran les juntes amb morter de ciment portland (1:3).
En sectors de nova urbanització, l'Ajuntament, amb petició prèvia dels interessats, podrà autoritzar la
col·locació de vorada de formigó de 350 kg de ciment portland, i resistència característica no inferior a 200
kg/cm2 la cara exterior del qual en contacte amb la calçada formi talús l'angle del qual amb la vertical no sigui
superior a 20º. Les dimensions mínimes d'aquestes vorades seran les mateixes que les establertes per a les
vorades de pedra calcària.
c) Passos per a entrada de vehicles.
Els passos per a entrada de vehicles en edificis o solars, sobre les voreres, es realitzaran rebaixant la vorada i la
vorera amb un pendent màxim del 15% i donant-li forma de gual.
Es prohibeix expressament emplenar, d'una manera permanent de formigó i un altre material, el rierol de la
calçada en forma de plànol inclinat que salvi el desnivell entre vorada i calçada, encara que es prevegi la
circulació de les aigües pluvials o mitjançant tubs i altres sistemes.
Els actuals passos d'entrada de vehicles existents i no realitzades en forma reglamentària hauran d'adaptar-se a
les normes assenyalades al paràgraf primer d'aquest article en termini màxim d'un any.
El paviment de la vorera en aquests passos de vehicles es realitzarà amb rajoles i vorades de pedra de
resistència superior a les de la vorera i de color diferent.
6.1.2. Proveïment d'aigua
En les previsions dels plans i projectes d'urbanització, el càlcul del consum diari mitjà es realitzarà a base dels
dos components següents:
a) Aigua potable per a usos domèstics a raó de 200 llibres/habitant/dia.
b) Aigua per a destinacions secundàries segons l'ús de l'ordenació que es prevegi amb un mínim de 50
litres/habitant/dia.
El consum màxim per al càlcul de la xarxa s'obtindrà multiplicant el consum diari per 2,5.
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Els diàmetres interiors mínims de la xarxa el disseny de la qual haurà d'estar justificat en els càlculs
corresponents seran:
- Canonada de distribució................... 150 mm.
- Xarxa de reg........................................ 80 mm.
- Canonada de servei per hidrants........ 100 mm.
6.1.3. Xarxa d'evacuació
Es prohibeix expressament l'ús de fosses sèptiques en el sòl urbà i urbanitzable. Els projectes de les xarxes
d'evacuació hauran de complir les següents condicions mínimes:
a) Velocitat de l'aigua a secció plena: 0,5 a 3,00 m/seg.
b) Cambres de descàrrega automàtiques en capçaleres amb capacitat de 0,5m3 per als embornals de
diàmetre igual o menys a 300 mm. i d'1,00 m3 per a les restants.
c) Pous de registre visitables en entroncaments de brancs o en distàncies superiors a 60m.
d) La secció mínima de la xarxa serà de 200mm. i el seu traçat seguirà el de la xarxa viària i espais
lliures d'ús públic.
e) Els nous sectors d'ús predominant industrial previstos a la classe de sòl urbanitzable disposaran d'una
estació depuradora per purificar les aigües residuals abans del seu abocament a canal públic.
f) Els sectors residencials de sòl urbanitzable programat abocaran a la xarxa general de clavegueram,
mentre que els de sòl urbanitzable no programat requeriran una estació terminal depuradora prèvia a
l'abocament d'aigües residuals al canal públic.
g) Serà d'obligat compliment, amb caràcter complementari, la normativa existent sobre matèria
d'abocaments en l'actual legislació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

6.1.4. Xarxa de subministrament d'energia elèctrica.
El càlcul de les xarxes de baixa tensió s'efectuarà d'acord amb el contingut del Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió actualment vigent; tot això sobre la base d'una previsió de càrregues mínimes als edificis segons
el seu ús, obtingudes per aplicació de la Instrucció MI-BT-0-01 i en les Normes Tècniques de Disseny i
Qualitat per a Habitatges Socials, en funció del grau d'electrificació corresponent.
Totes les instal·lacions elèctriques en sòl urbanitzable es realitzaran mitjançant xarxes de distribució
subterrànies i satisfaran les condicions establertes en els reglaments i en les normes de la companyia
subministradora.
6.1.5. Tractament dels espais lliures d'ús públic.
Els Projectes d'Urbanització hauran de contenir obligatòriament les partides consignades en pressupost que
corresponguin a plantació d'arbrat d'espècies i port adequats, instal·lacions de bancs per a ús públic i zones de
joc d'infants, i xarxa d'enllumenat públic amb nivell d'il·luminació adequats.
SECCIÓ 2a. – NORMES TÈCNIQUES DE DISSENY I QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
Els habitatges i els serveis comuns dels edificis hauran de complir les condicions exigides per les Normes
Tècniques de Disseny i Qualitat que s'expressen a continuació. No obstant això, quan un promotor desitgi
construir habitatges acollits a la legislació de protecció d'un organisme oficial podran aplicar les normes i
reglaments específics dictats per aquest organisme oficial, sempre que aquestes siguin més restrictives que les
contingudes en les presents normes.
6.2.1. Altura de l'edificació.
1) S'estableixen dos tipus d'unitats per nombre de plantes i per distància vertical. Quan les ordenances
de zona assenyalin tots dos tipus haurà de complir-se el més restrictiu.
2) En aquelles ordenances de zona en què les escales d'altura s'assenyali en relació amb l'ample dels
carrers, aquest ample es mesurarà entre les alineacions oficials que corresponguin a la parcel·la de què es tracti
i a la de l'altre costat del carrer.
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3) L'ample es prendrà en la perpendicular a l'alineació de la parcel·la en el punt mitjà de la línia de
façana. No s'estimarà augmentat l'ample en la part corresponent a embocadures d'altres vies, sinó que la seva
latitud es limitarà per la línia que enllaci les alineacions de l'altre costat del carrer. Tampoc es computarà
l'augment de l'ample per les reculades, encara que aquestes fossin obligatòries.
4) Als carrers amb declivi l'altura de l'edificació es mesurarà en el punt mitjà de la façana, si aquesta no
excedeix de 20 metres de longitud. Si sobrepassa aquesta dimensió, es mesurarà des dels 10 metres, explicats
des del punt més baix, permetent-se l'escalonat corresponent a partir dels 20 metres. En carrers amb pendent
igual o superior al 6% serà obligatori l'escalonament en altura dels edificis cada 20 metres de distància.
6.2.2. Altura de les interseccions de dos carrers de diferent ample.
Es prendrà l'altura corresponent al carrer de major ample al llarg del carrer de menor ample, fins a una longitud
màxima igual al fons edificat i sempre menor de 15 metres mesurats des del vèrtex d'ambdós carrers. A partir
d'aquest fons s'aplicarà l'altura corresponent al carrer de menor ample. El parament al descobert pel canvi
d'altures haurà de ser tractat en el seu acabat com a façana i s'hi podran obrir buits, si la situació ho permet,
conformement a l'establert al Codi Civil.
6.2.3. Cases amb façanes oposades a carrers de diferents amples.
En aquest cas es prendrà per a cada carrer l'altura corresponent. Aquestes altures només podran mantenir-se en
una profunditat màxima igual a la meitat del fons de la parcel·la, sempre per sota del plànol inclinat a 45º traçat
per l'horitzontal que passa per la línia de cornisa de la façana més baixa.
6.2.4. Cases amb façana a una plaça.
L'altura de les edificacions en una plaça serà la corresponent al carrer de major ample que hi aflueixi, excepte
expressió en contrari de l'Ordenança particular corresponent.
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6.2.5. Profunditat màxima en què es conserva l'altura de les edificacions.
En tots els casos l'altura fixada per a un ample de carrer o plaça només podrà mantenir-se fins a l'eix de l'illa, i
es continuarà la resta de l'edificació amb l'altura corresponent a les dels altres carrers.
6.2.6. Altura en patis de parcel·la.
L'altura del pati es mesurarà des del nivell de pis del local habitable de cota més baixa, amb buits a aquest, fins
a la coronació dels murs, inclòs l'ampit de fàbrica, si n'hi hagués.
6.2.7. Altura en edificació oberta.
L'altura màxima haurà de complir-se en totes les façanes i es mesurarà a partir de la cota del terreny definitiu
resultant del projecte d'edificació, amb el mateix criteri establert a l'apartat 4 de l'article 6.2.1.
6.2.8. Construccions permeses per sobre de l'altura.
Per sobre de l'altura màxima permesa únicament s'autoritzen construccions destinades a petos fins a de 1,20
metres, caixa d'ascensors, escales, dipòsits, trasters, xemeneies i altres instal·lacions dels serveis exclusius de la
finca, amb una altura que no podrà excedir de 3 metres per sobre de l'altura màxima de l'edificació principal,
inscrita per sota d'un plànol de 45º traçat per la línia horitzontal d'altura màxima en cada façana.
Queden prohibits els àtics per sobre de l'altura màxima fixada en les normes particulars de zona, excepte quan
es computi la seva superfície edificada dins de l'edificabilitat màxima corresponent. En aquest supòsit es podrà
construir una sola planta d'àtic reculat.
6.2.9. Paraments al descobert.
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Tots els paraments d'aquesta naturalesa, siguin mitgers o no, hauran de tractar-se de manera que el seu aspecte i
qualitat siguin anàlegs als de la façana.
6.2.10. Soterranis i semisoterranis.
1. Hauran de tenir ventilació suficient. No es permeten habitatges ni qualsevol altre ús residencial en soterranis
ni semisoterranis.
2. L'altura lliure en peces no habitables no podrà ser inferior en cap punt d'aquestes a 2,20 metres, mesurats des
del paviment de la peça a la cara interior del forjat o element estructural que pogués penjar per sota d'aquest.
3. El plànol del paviment del soterrani més profund no depassarà en cap punt la cota de 6 metres sota la rasant
del carrer o terreny. Es permeten dues plantes, quan una d'elles, almenys, es destini a aparcaments.
6.2.11. Entreplantes.
1. A les plantes baixes, que no siguin habitatges, es permeten entreplantes, una vegada construït l'edifici
i efectuada la delimitació dels locals comercials.
2. la construcció de l'entreplanta, s'efectuarà al moment de l'adaptació de cada local als diferents usos
comercials, incloent-se, a fi d'obtenir la corresponent llicència d'obres, en el projecte d'aquesta adaptació.
3. No podran ocupar més del 50% de la superfície de cada local.
4. L'altura lliure per damunt i per sota del forjat de l'entreplanta no podrà ser inferior a 2,20 metres.
5. L'entreplanta formarà part de la planta baixa, i no podrà tenir accés independent d'aquesta, sinó
solament a través del mateix local comercial.
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6. Totes les mesures són d'aplicació comptabilitzada en cada local per separat.
6.2.12. Mesurament de l'edificabilitat.
1. En el mesurament de l'edificabilitat han d'incloure's també els cossos volats, el 100% de les terrasses
cobertes tancades amb obra de fàbrica per tres costats i el 50% de les terrasses cobertes tancades amb obra de
fàbrica per un o dos dels seus costats, així com els soterranis i
semisoterranis, quan no estiguin destinats a aparcaments o instal·lacions per al servei exclusiu de l'edifici, tals
com a calefacció, condicionament d'aire, maquinària d'ascensors, cambres de comptadors i centres de
transformació, etc. Quan el parament inferior del forjat de sostre del semisoterrani es trobi en algun dels seus
punts a una altura d'1,50 metres o més sobre la rasant de la vorera o del terreny natural s'inclourà en el
mesurament d'edificabilitat, qualsevol que sigui l'ús al fet que es destini.
2. En el còmput de la superfície edificada per planta no s'inclouran les porxades, els passatges d'accés a espais
lliures i públics, els patis interiors de parcel·la que no estiguin coberts, les plantes baixes porticades i porxos
coberts oberts, excepte les porcions tancades que hi hagués, les edificacions auxiliars, entre les quals no
s'inclouen les terrasses esmentades en el punt anterior, tancades amb materials translúcids i construïdes amb
estructura lleugera desmuntable, els elements ornamentals en coberta i la superfície sota la coberta si manca de
possibilitats d'ús o està destinada a dipòsit i altres instal·lacions generals de l'edifici. Tampoc computaran les
construccions permeses per sobre de l'altura màxima de l'edifici. Així mateix, tampoc consumiran edificabilitat,
en edificació oberta, les plantes baixes diàfanes en la quantia de superfície que rebi aquest tractament.
6.2.13. Tipologia d'edificació.
Amb caràcter general es preveuen les següents tipologies possibles d'edificació:
M1: Illa completa, tancada sense pati d'illa, en conseqüència només amb possibles patis de parcel·la.
M2: Illa tancada o semitancada amb pati interior o espais lliures interiors d'illa.
M3: Illa amb tipologia d'edificació oberta.
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M4: Illa d'edificació en habitatge unifamiliar, en disposicions aïllades, adossades de dues en dues, o en
filera, d'acord amb el que s'especifica en les normes particulars de zona.
M5: Illa d'edificació de tipologia industrial, la disposició de la qual es concreta en les normes particulars
de zona.
6.2.14. Patis i espais lliures interiors d'illa.
Als patis i espais lliures interiors d'illa corresponents a la tipologia M2 només es permet la construcció en
soterrani sota rasant, d'acord amb el contingut de la definició de soterrani inclosa en el glossari de
terminologia, s'haurà d'enjardinar, al nivell de planta baixa, almenys un 50% de la seva superfície.
6.2.15. Patis de parcel·la tancats.
1. Patis en habitatges unifamiliars.
a) La dimensió de qualsevol costat del pati serà igual o superior a H:3, amb mínim de doscents
cinquanta (250) centímetres.
b) Quan per inexistència o escasses dimensions del jardí, el pati constitueixi el principal espai obert de
la parcel·la, la seva superfície serà igual o major que dotze (12) metres quadrats.
2. Patis en altres tipologies d'edificació.
a) La dimensió dels patis de parcel·la tancats s'estableix en funció de l'ús de les peces que obren en ells,
i de l'altura H del pati, mesura en la forma citada en l'article 6.2.6.
b) El quadre següent determina les distàncies mínimes, que hauran de mesurar-se com a llums rectes.
Ús del local
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Peces habitables
Peces no habitables, escales i paraments cecs

Distància mínima
En relació amb l'altura
H/4
H/5

c) Als patis de planta no rectangular, la seva forma serà tal que permeti traçar en el seu interior una
circumferència de diàmetre igual a la dimensió menor entre paraments oposats, les llums rectes dels
quals no podran ser en cap cas inferiors a tres (3) metres, i es manté per a la resta dels paraments
enfrontats les distàncies mínimes establertes en el quadre. A aquests efectes s'entén per llum recta la
longitud del segment perpendicular al parament exterior mesurat en l'eix del buit considerat, des
d'aquest parament fins al mur o partió més propera.
d) Els patis adossats a les fites amb les altres finques compliran les anteriors condicions, i es considera
com a parament frontal el del límit tot i que no estigués construït, o bé podrà considerar-se com a pati únic
mancomunat amb l'edifici adjacent, atenent-se a l'establert
a l'article 6.2.17.
6.2.16. Patis oberts.
1. Els patis a façanes, a patis de poma o a altres espais lliures, tindran una amplària mínima de tres metres i el
seu fons no serà superior a aquesta.
2. En edificació oberta es permeten amb un ample mínim igual al quart de l'altura, no inferior a 3 metres, i un
fons no superior a l'ample.
3. Els panys de façana que resultin en l'alineació exterior a banda i banda d'un pati obert no hauran de tenir
longitud menor de tres metres. El paviment dels patis oberts a façana, en el cas que arribin a la cota de rasant,
se situarà sobrealçats sobre la cota de vorera i serà tractat com a terrassa-jardí. En tals patis oberts queda
prohibit l'ús d'aparcament o estacionament de vehicles.
6.2.17. Patis mancomunats.
1. Es consent la mancomunitat de patis, ajustant-se a les següents normes:
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a) La mancomunitat que serveixi per completar la dimensió del pati haurà d'establir-se constituint,
mitjançant escriptura pública, un dret real de servitud sobre els solars, i inscriure's en el Registre de la
Propietat, amb la condició de no poder-se cancel·lar sense l'autorització de l'Ajuntament.
b) No podrà, en cap cas, cancel·lar-se aquesta servitud mentre subsisteixi alguna de les cases els patis
de les quals requereixin aquest complement per conservar les seves dimensions mínimes.
2. Es permet la separació d'aquests patis mancomunats amb murs de 3 metres d'altura màxima a comptar de la
rasant del terreny del pati més baix.
3. En el cas que la diferència de rasant entre els diferents patis excedeixi d'un metre, el mur de separació podrà
sobrepassar en dos metres la rasant del pati més alt.
4. En tot cas serà aplicable la normativa de patis tancats.
6.2.18. Cobriment de patis.
Excepte prohibició expressa en la normativa d'ús zona, cabrà el cobriment de patis de parcel·la amb claraboies
i lluernes translúcides, sempre que aquests elements deixin un espai perimetral desproveït de qualsevol tipus de
tancament, entre els murs del pati i element de cobriment, que
permeti una superfície mínima de ventilació superior a un 20% de la del pati.
6.2.19. Xemeneies de ventilació.
Es permetran les xemeneies de ventilació de serveis i cambres de bany, de calefacció, de condicionament
d'aire, i garatges. Les de garatges només poden utilitzar-se per a aquest ús, a exclusió de qualsevol altre.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

6.2.20. Condicions dels locals.
Tota peça habitable tindrà llum i ventilació directa per mitjà de buits d'una superfície total no inferior a un vuitè
de la que tingui la planta del local, i es permeten dependències amb un fons total, comptat a partir del buit, que
no excedeixi de deu metres.
6.2.21. Portals.
1. El portal tindrà des del buit d'entrada fins a l'escala principal o l'ascensor, si n'hi hagués, un ample mínim de
dos metres. L'ample de buit d'entrada del portal no tindrà menys d'1,30 m de llum. Haurà de destacar-se dels
restants buits de la finca.
2. Queda prohibit l'establiment de qualsevol classe de comerç o indústria, aparadors o vitrines comercials als
portals de les finques.
6.2.22. Escales.
1. Excepte en habitatges unifamiliars, les escales amb utilització pel públic no podran tenir un ample inferior a
un metre. En habitatges unifamiliars l'amplària mínima serà de 0,60 metres.
2. En les edificacions en què l'altura permesa sigui com a màxim de tres plantes, inclosa la baixa, s'admetrà la
llum i ventilació zenital, per mitjà de lluernes, que tinguin almenys una superfície en planta dels dos terços de
la corresponent a la caixa d'escala. La dimensió mínima de l'ull d'escala, que en aquest cas és obligatori, serà
de 0,80 metres.
3. Als edificis de més de tres plantes les escales tindran llum i ventilació natural, directa al carrer o pati, amb
buit de superfície mínima d'un metre quadrat en cada planta, i es poden exceptuar la baixa i primera, quan
aquestes siguin comercials dedicades a usos terciaris.
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4. El replà d'escales tindrà un ample igual o superior al del tir. L'amplària de les escales serà uniforme en tot el
seu recorregut. Cada tram d'escala entre replans no podrà tenir més de setze esglaons.
5. En totes les escales d'ús públic la petjada i contrapetja seran uniformes en tota l'altura de l'escala, i es
prohibeixen els esglaons compensats, així com els altiplans partits.
La dimensió de l'esglaó serà tal que la relació entre la contrapetja i la petjada no dificulti l'ascensió. L'altura de
pareda serà igual o inferior a 18 cm i l'amplària de petjada major o igual a 28 cm.
6. Serà obligatòria la instal·lació d'almenys un aparell elevador, quan l'altura del paviment de l'últim pis sobre
la rasant de la vorera al portal de l'edifici sigui superior a 10,00 metres.
Si les portes d'ascensors obren cap al replà de l'escala, les seves fulles no podran entorpir la circulació de
l'escala, per la qual cosa en aquests casos l'ample mínim del replà serà d'1,50 m.
6.2.23. Entrants, sortints i vols.
1. No es permetrà sobresortir de l'alineació oficial més que amb els vols que es fixen en aquestes normes. Els
sortints màxims s'estableixen en relació amb l'ample del carrer. A les zones que s'estableixin reculades
obligatòries no podrà ocupar-se el terreny que determini la reculada de l'alineació de façana amb cap
construcció.
2. Els entrants a partir de la rasant del carrer o terreny hauran de reunir les condicions que aquestes normes
estableixen per a patis. Estaran dotats de baranes o proteccions adequades, quan calgui.
3. Es permetrà la reculada de les construccions de l'alineació oficial, sempre que no deixin mitjaneres al
descobert, adossant-les cossos d'edificació, i es pot admetre la seva conversió en façana o la seva decoració
amb els mateixos materials i característiques de les façanes existents. Aquestes reculades no alteraran l'altura
de l'edificació, fixada en relació amb l'ample del carrer.
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4. Es consenten terrasses entrants amb profunditat no superior a la seva altura o ample. Aquesta profunditat es
comptarà a partir de la línia exterior de façana.
6.2.24. Cossos volats tancats, miradors i terrasses.
1. Tipologia M1.
Només s'admetrà en aquesta tipologia la construcció de miradors envidrats. El sortint màxim no superarà la
cota 0,60m., mentre que la seva dimensió frontal s'adaptarà a la que presentin els miradors tradicionals
existents a Eivissa; amb un màxim per mirador de 2,20m.
2. Tipologia M2, M3 i M5.
Les normes particulars de zona contenen la regulació de cossos volats tancats, miradors i terrasses en tipologia
M2, M3 i M5.
En aquells Plans Parcials o Estudis de Detall en què aparegui concretada la forma i dimensió dels blocs, sense
que per a aquests s'hagi definit la corresponent "àrea de moviment" seran aplicables les següents regles:
a) El sortint màxim de cossos volats tancats, miradors i terrasses serà d'1,20 metres a partir de la línia
de façana assenyalada pel Pla Parcial o Estudi de Detall. La suma de la longitud en planta per cada façana dels
sortints no excedirà de la meitat d'aquella. Els sortints quedaran separats de les possibles mitgeres contigües, en
una longitud no superior a la del sortint i amb un mínim de 0,60 metres.
b) Els entrants que es produeixin en façana per compensar àrees i mantenir la mateixa superfície
d'ocupació per planta, compliran les condicions de patis de parcel·la oberts a façana, que estableixen aquestes
normes en el seu article 6.2.16
c) En qualsevol cas, es tindrà en compte la situació dels blocs propers a l'efecte del compliment de
separació entre aquests.
3. Els vols possibles descrits en els dos punts anteriors només estaran permesos a partir d'una altura lliure sobre
rasant del carrer en el punt més desfavorable d’aquells igual o superior a 3,50 metres. El sortint màxim no
superarà en cap cas el dècim de l'amplària del carrer sobre la qual recaiguin.
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6.2.25. Balcons, cornises i ràfecs.
1. Balcons.
Es permetrà la construcció de balcons en les tipologies M1 i M2 amb dimensió frontal de safates no superior a
1,40 m, que el seu sortint màxim serà de 0,60 metres.
2. Cornises i ràfecs.
El sortint màxim de cornises i ràfecs en les tipologies M1 i M2 es regula, en funció de l'amplària del carrer, en
la següent forma:
Amplària de carrer
(metres)
Fins a 10
Superior a 10

Sortint màxim
(metres)
0,4
0,5

En les tipologies M3 i M5 el sortint màxim de cornises i ràfecs serà de 0,60 metres.
3. Els vols possibles descrits en els dos punts anteriors només estaran permesos a partir d'una altura lliure sobre
la rasant del carrer en el punt més desfavorable d’aquells igual o superior a 3,50 metres. El sortint màxim no
superarà en cap cas la desena part de l'amplària del carrer sobre el qual recaiguin.
6.2.26. Passatges comercials.
Es permetran passatges comercials sense circulació rodada, conformement a les següents condicions:
1. La seva altura lliure serà la de la planta o plantes comercials.
2. El seu ample no serà inferior a 5 metres.
3. Hauran de comunicar en dos punts com a mínim al carrer.
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6.2.27. Clos de solars i parcel·les no edificats en sòl urbà.
En benefici de l'ornat públic, els propietaris de solars i parcel·les no edificats en sòl urbà, tindran l'obligació de
mantenir-los en estat decorós i convenientment voltats amb tanca de materials d'obra de paleta, amb tancament
adequat als seus portals d'accés, de manera que no sigui visible el seu interior des de la via pública, i
conformement a les següents normes:
a) A les zones urbana jardí i les d'edificació aïllada tindran una altura de dos metres.
b) A les restants zones l'altura de la tanca serà de 2,20 metres.
c) Les anteriors altures s'entendran mesurades des de la via pública, per al tancament de l'alineació i des del
terreny més alt en el tancament de mitgeres.
d) En terrenys amb pendent s'admetrà l'escalonat de la paret de tancament, de manera que no es depassi mai en
més de quaranta centímetres les altures anteriors.
L'incompliment d'aquestes obligacions, es penalitzarà per l'Ajuntament amb la sanció corresponent,
independentment de la inclusió que pertoqui en el padró corresponent, per a aplicació de l'Ordenança d'Exacció
de caràcter no fiscal.
6.2.28. Galledes d'escombraries.
Tot edifici disposarà, amb fàcil accés, d'un local dotat de ventilació per a les galledes d'escombraries dels
ocupants, complint a més quantes condicions assenyalin les disposicions vigents.
6.2.29. Servei de carteria.
Tot edifici disposarà de bústies per a la correspondència, d'acord amb les normes vigents.
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6.2.30. Senyalització de finca.
Tota edificació haurà d'estar convenientment senyalitzada amb el nom que li correspongui de la via en què
estigui situada, perfectament visible durant el dia i la nit.
6.2.31. Accés a coberta.
Tot edifici tindrà una sortida fàcil a la teulada o terrat de coberta.
6.2.32. Parets mitgeres.
Les parteixes mitgeres tindran com a mínim un espessor de vint centímetres. Les parets pròpies adossades a
altres mitgeres es tractaran com a tancament, amb un espessor mínim de quinze centímetres.
Els murs, siguin de càrrega, tancament o contenció, així com les fonamentacions se situaran sempre en el
terreny propi, com a màxim adossats a l'eix de mitgera o límit respecte a la via pública.
No obstant això, d'existir pacte previ entre les propietats adjacents, s'admetran les parets i elements
sustentadors mitgers.
6.2.33. Aparcaments obligatoris.
1. Serà obligatori l'establiment, com a mínim del nombre de places d'aparcament que es determinen en aquestes
normes per a cada zona.
S'exigirà una plaça per la xifra que en cada cas s'assenyali o fracció d'aquesta.
2. A l'article 6.5.42 d'aquestes normes, dedicat a l'ús d'aparcaments i garatges als edificis es regulen les
excepcions a l'obligatorietat contingut en el punt anterior.
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3. Tampoc serà obligatòria la instal·lació d'aparcaments en les obres de reforma d'edificis existents, i en les
d'ampliació quan aquesta no excedeixi d'un 25% sobre el ja construït.
6.2.34. Clos d'obres.
1. En tota obra de nova planta o d'enderrocament i en les de reforma o conservació que afecten les façanes,
haurà de col·locar-se una tanca de protecció de dos metres d'altura, com a mínim, de materials que ofereixin
seguretat i conservació, decorada i situada a la distància màxima de dos metres de l'alineació oficial. En tot cas,
haurà de quedar allunyada de la vorada almenys 0,60 metres, per permetre el pas de vianants. Per a la
continuació de les obres a partir de la primera planta serà necessària la col·locació d'una bastida de protecció.
2. En tota tanca serà obligatòria la instal·lació de llums de senyalització, amb intensitat suficient, en cada
extrem o angle sortint d'aquesta.
3. La instal·lació de tanques s'entén sempre amb caràcter provisional mentre duri l'obra.
6.2.35. Condicions estètiques.
1. Amb caràcter general, l'Ajuntament per raons estètiques de relació amb l'entorn, podrà exigir a les
construccions els materials, textures i colors que estimi convenients per al millor ornament de la ciutat.
2. Queda prohibit amb caràcter general el tancament i cobriment de balconades, terrasses, etc., així com
qualsevol cos volat que en el projecte original no hagués aparegut tancat.
3. Les normes particulars a les zones 1, 2 i 3 contenen condicions estètiques específiques.
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4. Composició de façanes i edificis. Dins de les condicions establertes en les presents normes, serà lliure la
composició de les façanes d'edificis, excepte quan radiquin en carrers, illes o sectors de la ciutat per als quals
existeixi, degudament aprovada, una norma especial obligatòria.
En tot cas, es recomana l'harmonització de l'edifici amb l'ambient circumdant.
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5. Ornament d'edificis. És obligació dels propietaris o comunitat de propietaris dels edificis públics o
particulars, conservar en decorós estat les façanes dels edificis així com les mitgeres i parts visibles des de la
via pública.
Quan siguin requerits per l'Ajuntament per realitzar obres de conservació i ornament, i no ho fessin en el
termini assenyalat, l'Ajuntament podrà realitzar-les pels seus mitjans i a cost de la propietat, sense perjudici de
les sancions que pertoqués.
En benefici de l'ornament públic, els paraments de les parets mitgeres, sigui quin sigui el seu caràcter, que
puguin ser visibles des de l'exterior hauran de revocar-se i pintar-se en harmonia amb la façana, emprant colors
i materials similars, recaient aquesta obligació en la propietat
de l'edifici, i la propietat de l'edifici o solar adjacent haurà de consentir l'execució d'aquestes obres i les seves
reparacions.
Els àtics, caixes d'escales i ascensors i en general tota l'edificació situada per sobre de l'altura reguladora haurà
de ser tractada en harmonia amb la façana emprant colors i materials similars.
Tampoc podran ser visibles des de la via pública les canonades de qualsevol classe ni les antenes de televisió o
ràdio, xarxes elèctriques i telefòniques. S'exceptuen d'aquesta prohibició les baixants que podran ser vistes
sempre que la seva solució de traçat i materials estigui prevista
harmònicament amb la composició de les façanes de l'edifici.
Els espais de reculada, tant respecte a via pública com a mitgeres, les terrasses, galeries i cobertes, hauran de
mantenir-se en perfecte estat de neteja.
Especialment els espais de reculada citats que siguin visibles des de la via pública o edificis veïns, no podran
destinar-se a emmagatzemar objectes o mercaderies que puguin redundar en perjudici de l'ornament públic.
6. Anuncis i rètols. A cada edifici només podrà instal·lar-se un anunci o rètol, lluminós o no, per façana a partir
dels 3,50 metres d'altura sobre el paviment de la vorera, tret que a l'edifici n'estigui ja prevista la decorosa
situació, segons el parer de la Corporació.
Queda expressament prohibida la ubicació d'anuncis o rètols, qualssevol que sigui la seva classe, adossats a
baranes o balconades.
Entre els 2,50 metres i 3,50 metres d'altura sobre la rasant de la vorera o de la calçada, si escau, queda lliure la
col·locació d'anuncis o rètols, lluminosos o no, i els seus elements de subjecció, sempre que es compleixin les
següents condicions:
a) Que no sobresurti més de 0,15 metres del plànol de façana.
b) No excedeixi la seva longitud, en direcció perpendicular a la façana d'1,50 metres.
c) Ni en la seva composició, forma o colors, puguin tenir semblança o prestar-se a confusió amb senyals
de tràfic.
7. Marquesines. Les marquesines, tant si són comercials com a decoratives podran tenir un vol màxim d'1,50
metres i no superior a un dècim de l'ample de la via pública, a partir de l'alineació oficial del carrer. No podran
col·locar-se a una altura inferior a 2,50 metres sobre la rasant de la vorera, mesurats des del seu plànol inferior
en el punt més desfavorable; el seu contorn haurà d'estar situat a distància superior a 80 centímetres de
qualsevol vertical traçada per la vora exterior de l'encintat de vorera. No podran sobresortir de l'alineació en
vies públiques sense vorera.
8. Fanals. La instal·lació de fanals i altres elements d'il·luminació de caràcter particular, que no formin part de
l'enllumenat públic, es regirà per les següents normes:
a) En vies amb vorera.
No podran col·locar-se fanals i altres elements d'il·luminació que sobresurtin de les façanes a una altura inferior
a 2,50 metres sobre el paviment de la vorera. Per sobre d'aquesta altura es permetrà la seva instal·lació sempre
que no sobresurtin més de 0,40 metres de l'alineació de façanes i el seu extrem més sortint disti com a mínim
0,80 metres de la vertical corresponent a la vora exterior de l'encintat.
b) En vies sense vorera.
Només podran autoritzar-se per sobre dels quatre metres d'altura, i sempre que no sobresurtin més de 0,40
metres de l'alineació de façanes.
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9. Instal·lacions en façanes. Tota la instal·lació en un edifici d'elements per a condicionament d'aire, calefacció
refrigeració o de qualsevol altra classe, no podrà sobresortir del parament exterior de façana i haurà de situar-se
convenientment perquè no perjudiqui la seva composició i perquè no resultin visibles, des de la via pública, les
seves cares laterals.
Els desguassos d'aquestes instal·lacions hauran de ser conduïts a l'interior de l'edifici.
Es prohibeix expressament que els condicionadors o extractors d'aire, evacuïn a la via pública a una altura
inferior a tres metres sobre el nivell de la vorera o calçada, excepte els casos excepcionals degudament
justificats i autoritzats.
10. Tendals. Els tendals plegables o enrotllables, tant si són fixos com a desmuntables, no podran instal·lar-se
en plantes baixes de façanes confrontants amb vies públiques en què no existeixi vorera. En les que existeix
vorera podran tenir un vol màxim que, en qualsevol de les seves funcions no sigui superior a 1,50 metres i no
excedeixi d'un dècim de l'ample de la via pública.
Qualsevol dels seus elements de subjecció, fixos o mòbils que sobresurtin de la paret de façana de l'edifici, ni
tampoc els seus suplements de cortina o penjoll en general, podran resultar situats a altura inferior a 2,50
metres sobre la vorera, en qualsevol de les seves posicions.
Els que s'instal·lin en façanes de plantes pisos no podran excedir, en el seu vol, més de 0,20 metres de les
volades permeses. Els que s'instal·lin en les plantes àtics no podran sobresortir del plànol de façana. En
l'obligatòria petició de llicència municipal per a la seva instal·lació
hauran d'aportar-se els documents necessaris subscrits pel propietari o comunitat de propietaris de l'edifici, que
garanteixin no solament la seva conformitat sinó també la simultània col·locació sobre les volades de
balconades, terrasses o finestres de l'edifici de què es tracti i l'adopció
d'uniformitat del sistema de col·locació, de colorits i dibuixos.
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11. Alteracions de les façanes d'edificis construïts. Als edificis construïts i en construcció no es permetrà la
modificació d'un element de la façana si no es garanteix la simultània modificació de tots els similars de
l'edifici, de manera que no s'alteri l'homogeneïtat del conjunt i la seva unitat arquitectònica.
12. Protecció d'arbrat. A les zones números 1, 2, 3, 6, 7, 8 i 9 serà obligatori conservar, en les més àmplies
quanties possibles, l'arbrat existent i reposar aquest arbrat quan sigui imprescindible suprimir-lo.
En aquestes zones en sol·licitar llicència serà obligatori assenyalar l'arbrat existent sobre el plànol topogràfic i
en els plànols del projecte definir l'arbrat que es conserva i el que es reposa.
13. Cartells publicitaris. A les àrees de protecció forestal o d'interès paisatgístic previstes en el sòl no
urbanitzable es prohibeix la instal·lació de cartells destinats a publicitat comercial.
Fora d'aquestes àrees i per motius de defensa del paisatge, l'Ajuntament podrà acordar la prohibició
d'instal·lacions d'aquests en un sector concret del terme municipal, delimitat per endavant d'acord amb els
procediments legalment establerts.
SECCIÓ 3a. - TIPUS DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ
6.3.1. Classes d'obres d'edificació.
A l'efecte de la seva definició en projectes i de l'aplicació de les condicions generals i particulars regulades en
els Títols I i II de les presents normes, les obres d'edificació s'integren en els grups següents:
a) Obres als edificis.
b) Obres de demolició.
c) Obres de nova edificació.
6.3.2. Obres als edificis.
Són aquelles que s'efectuen a l'interior de l'edifici o en les seves façanes exteriors, sense alterar la posició dels
plànols de façana i coberta que defineixen el volum de l'edificació, excepte l'excepció indicada per a obres de
reestructuració. Segons afectin al conjunt de l'edifici, o a
algun dels locals que ho integren, tenen caràcter total o parcial.
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S'inclouen en aquest grup els següents tipus d'obres que poden donar-se de manera individual o associades
entre si:
a) Obres de restauració: tenen per objecte la restitució d'un edifici existent, o de part d'aquest, a les
seves condicions o estat original, fins i tot comprenent obres de consolidació, demolició parcial o
condicionament. La reposició o reproducció de les condicions originals podrà incloure, si escau, la reparació i
fins i tot substitució puntual d'elements estructurals i instal·lacions per assegurar l'estabilitat i funcionalitat
adequada de l'edifici o les seves parts, en relació a les necessitats de l'ús a què anàs destinat.
b) Obres de conservació o manteniment: són aquelles la finalitat de les quals és la de mantenir l'edifici
en correctes condicions de salubritat i ornament sense alterar la seva estructura i distribució. S'inclouen, entre
altres anàlogues, la cura i fiançament de cornises i volats, la neteja o reposició de canalons i baixants,
l'arrebossat de façanes, la pintura, la reparació de cobertes i el sanejament de conduccions.
c) obres de consolidació o reparació: Són les que tenen per objecte el fiançament, reforç o substitució
d'elements danyats per assegurar l'estabilitat de l'edifici i el manteniment de les seves condicions bàsiques d'ús,
amb possibles alteracions menors de la seva estructura i distribució.
d) obres de condicionament: Són les destinades a millorar les condicions d'habitabilitat d'un edifici o
d'una part dels seus locals mitjançant la substitució o modernització de les seves instal·lacions, i fins i tot, la
redistribució del seu espai interior, mantenint, en tot cas, les característiques morfològiques. Podrà autoritzar-se
l'obertura de nous buits, si així ho permet el compliment de les restants normes generals i de les normes
particulars de la zona.
e) Obres de reestructuració: Són les que afecten als elements estructurals de l'edifici causant
modificacions en la seva morfologia, ja incloguin o no altres accions de les anteriorment esmentades.
En funció de l'àmbit i intensitat de les obres, es distingeixen:
- Obres de reestructuració parcial: quan l'obra es realitza sobre part dels locals o plantes de
l'edifici o quan, afectant al seu conjunt, no arriba a suposar destrucció total del seu interior. Les
reestructuracions d'aquest tipus, poden incrementar la superfície edificada mitjançant la construcció
d'entreplantes o cobriment de patis amb respecte de les condicions establertes per aquestes normes.
- Obres de reestructuració total: Quan l'obra afecta al conjunt de l'edifici, arribant al buidatge
interior d'aquest, en el supòsit d'actuacions en edificis no subjectes a règims de protecció individualitzada,
l'obra de reestructuració podrà comprendre la demolició i alteració de la posició de façanes no visibles des de
la via pública. Les obres de reestructuració estan subjectes al règim d'obres de nova planta, excepte en aquells
preceptes que siguin d'impossible compliment com a conseqüència del manteniment de façanes. El volum
comprès entre les seves noves façanes i coberta no superarà el de la situació originària.
f) Obres exteriors: són aquelles que sense estar incloses en algun dels grups anteriors afecten, de forma
puntual o limitada, a la configuració o aspecte exterior dels edificis sense alterar la volumetria ni la morfologia
general d'aquests. Comprenen especialment la modificació de buits de façana, la substitució de materials o
elements de tancament o l'establiment d'altres nous (tancament mitjançant reixes o mampares) i la implantació
d'elements fixos exteriors d'altres classes, amb o sense afectació estructural (marquesines, aparells de
condicionament d'aire, sortides de fums, mostres, aparadors, etc.).
6.3.3. Obres de demolició.
Segons suposin o no la total desaparició de l'edificat, es consideraran:
a) Demolició total.
b) Demolició parcial.
6.3.4. Obres de nova edificació.
Comprèn els tipus següents:
a) Obres de reconstrucció: Tenen per objecte la reposició mitjançant nova construcció, d'un edifici preexistent
en el mateix lloc, total o parcialment desaparegut, reproduint les seves característiques morfològiques.
b) Obres de substitució: Són aquelles per les quals es derroca una edificació existent o part d'ella, i en el seu
lloc s'erigeix nova construcció.
c) obres de nova planta: Són les de nova construcció sobre solars vacants.
d) Obres d'ampliació: són les que incrementen el volum construït o l'ocupació en planta d'edificacions
existents.
6.3.5. Condicions comunes dels projectes d'edificació.
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Els projectes d'obres d'edificació comprendran Memòria descriptiva i justificativa, plànols i pressupostos, i es
redactaran amb les característiques i detall que requereixi la deguda definició de les obres compreses. Hauran
de satisfer el que disposen les reglamentacions tècniques aplicables, i inclouran, a més, els complements
documentals específics previstos en els articles següents per als diferents tipus d'obra.
6.3.6. Documentació específica dels projectes d'obres als edificis.
Els projectes d'obres als edificis contindran la documentació complementària que a continuació s'assenyala.
1. Obres de restauració.
a) Descripció documental de tots aquells elements que ajudin a oferir un millor marc de referència per al
coneixement de les circumstàncies en què es va construir l'edifici, de les seves característiques originals i de la
seva evolució.
b) Descripció fotogràfica de l'edifici en el seu conjunt i dels seus elements més característics i comparació amb
el resultat final de la restauració projectada.
c) Descripció detallada de l'estat de l'edificació amb plànols en els quals s'assenyalin els elements, zones o
instal·lacions que requerissin reparació.
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2. Obres de conservació o manteniment.
Quan en l'obra s'alterés alguna de les característiques bàsiques de l'aspecte de l'edifici, tals com a materials,
textura, color, etc., s'aportaran com a annexos els documents que justifiquin i descriguin la solució projectada,
la posin en comparació de la de partida i permetin valorar la situació final com a resultat de l'execució de les
obres projectades.
3. Obres de consolidació o reparació.
Quan amb l'obra s'alterés alguna de les característiques bàsiques de l'aspecte de l'edifici, tals com a materials,
textura, color, etc., s'aportaran com a annexos els documents que justifiquin i descriguin la solució projectada
en comparació de la de partida, i com a mínim:
a) Detalls detallats dels principals elements que siguin objecte de consolidació, reparació o substitució, posant
de manifest les possibles alteracions que en la morfologia de l'edifici poguessin introduir les obres.
b) Descripció detallada de l'estat de l'edificació amb plànols i fotografies en els quals s'assenyalin els elements,
zones o instal·lacions que requereixen reparació o consolidació.
4. Obres de condicionament i de reestructuració.
a) Aixecament de l'edifici en la seva situació actual.
b) Descripció fotogràfica de l'edifici en el seu conjunt, i dels seus elements més característics i comparació
amb les característiques del resultat final.
5. Obres exteriors.
a) Descripció fotogràfica de la configuració i aspecte exteriors de l'edifici.
b) Representació gràfica de la situació final com a resultat de l'obra o instal·lació projectada.
6.3.7. Documentació específica dels projectes de demolició.
Els projectes de demolició inclouran documentació adequada per poder estimar la necessitat o conveniència de
la destrucció i, en tot cas, testimoniatge fotogràfic de l'edifici o part d'aquest a demolir.
6.3.8. Documentació específica dels projectes de nova edificació.
Els projectes per als diferents tipus d'obres d'edificació de nova planta es complementaran amb els documents
que a continuació s'assenyalen:
1. Obres de reconstrucció.
a) Reproducció dels plànols originals del projecte de construcció de l'edifici primitiu, si n'hi hagués.
b) Descripció documental de tots aquells elements que ajudin a oferir un millor marc de referència per al
coneixement de les circumstàncies en què es va construir l'edifici que es projecta reconstruir, de manera que
pugui valorar-se la conveniència de la reconstrucció.
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c) Si les obres de reconstrucció fossin d'una part d'un edifici, s'exposarà gràficament la relació amb la part en la
qual s'integra.
2. Obres de substitució.
Quan les condicions particulars de zona ho requereixin, s'inclourà un estudi comparat de l'alçat del tram o
trams de carrer als quals doni la façana de l'edifici, així com la documentació fotogràfica necessària per
justificar la solució proposada en el projecte.
3. Obres de nova planta.
En els casos en què l'edificació hagi de formar front de carrer amb els seus confrontants i ho requereixin les
condicions particulars de la zona, s'inclouran els mateixos complementaris previstos en el nombre anterior per
a les obres de substitució.
4. Obres d'ampliació.
a) Aixecament de l'edifici en la seva situació actual.
b) Descripció fotogràfica de l'edifici en comparació amb les característiques del resultat final.
c) Quan les condicions particulars de la zona ho requereixin, estudi comparat d'alçat del tram o trams de carrer
als quals doni façana l'edifici i quanta documentació gràfica permeti valorar l'adequació morfològica conjunta
d'ampliació projectada.
SECCIÓ 4a. - CONDICIONS DE SEGURETAT ALS EDIFICIS
6.4.1. Definició.
Condicions de seguretat són les que s'imposen amb el propòsit d'obtenir millor protecció de les persones
mitjançant requisits en les característiques dels edificis.
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6.4.2. Aplicació.
1. Les condicions que s'assenyalen per a la seguretat als edificis són aplicable a les obres de nova edificació i
als edificis en els quals es produïssin obres de condicionament i reestructuració. Seran així mateix d'aplicació a
la resta de les obres als edificis en els quals, segons el parer dels serveis tècnics municipals, la seva provisió no
representi desviació important en els seus objectius.
2. Compliran la legislació supramunicipal en la matèria.
6.4.3. Accessos a les edificacions.
1. Tota edificació haurà d'estar senyalitzada exteriorment per a la seva identificació de manera que sigui
clarament visible de dia i de nit des de la vorera de davant. Els serveis municipals assenyalaran els llocs en què
han d'exhibir-se els noms dels carrers i hauran d'aprovar la forma
d'exhibir el número de l'edifici.
2. A les edificacions haurà d'accedir-se des de la via pública, encara que sigui travessant un espai lliure privat,
en aquest cas, aquest espai lliure haurà de ser adjacent directament amb el viari públic, almenys en un vuitè
(1:8) del seu perímetre, amb un mínim de cinc (5) metres.
La distància a recórrer entre la via pública i l'entrada a l'edifici, quan es destini a habitatge col·lectiu, no
superarà els cinquanta (50) metres i en aquest cas, i a qualsevol altre edifici d'ús col·lectiu, serà possible l'accés
a la construcció per vehicles de serveis d'ambulància.
3. Quan així es determini en les normes d'ús o de zona, s'exigirà accés independent per als usos diferents al
residencial, en edificis amb aquest ús principal.
6.4.4. Senyalització als edificis.
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1. Als edificis d'ús públic, existirà la senyalització interior corresponent a sortides i escales d'ús normal i
d'emergència, aparells d'extinció d'incendis, sistemes o mecanismes d'evacuació en cas de sinistre, posició
d'accessos i serveis, cambres de maquinària, situació de telèfons i mitjans de circulació per a minusvàlids,
assenyalament d'esglaonat en escales i, en general, quantes
senyalitzacions siguin necessàries per a l'orientació de les persones al seu interior, i facilitar els processos
d'evacuació en cas d'accident o sinistre i l'acció dels serveis de protecció ciutadana.
2. La senyalització i el seu funcionament en situació d'emergència serà objecte d'inspecció pels serveis tècnics
municipals abans de l'autorització de la posada en ús de l'immoble o local i de revisió en qualsevol moment.
6.4.5. Porta d'accés.
1. Els edificis tindran una porta d'entrada des de l'espai exterior, l'amplària del qual, excepte el cas dels
habitatges unifamiliars, no serà inferior a cent trenta (130) centímetres, amb una altura que serà major o igual a
dos-cents onze (211) centímetres.
2. Haurà de distingir-se clarament de qualsevol altre buit practicable de la mateixa planta.
6.4.6. Circulació interior.
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S'entén per espais de circulació interior dels edificis els que permeten la comunicació per a ús del públic en
general entre els diferents locals o habitatges d'un edifici d'ús col·lectiu, entre ells i els accessos amb l'exterior,
les cambres d'instal·lacions, garatges o altres peces que integrin la construcció. Són elements de circulació: els
portals, replans, escales, rampes, ascensors, distribuïdors, passadissos i corredors. Sense perjudici que per l'ús
de l'edifici s'imposin altres condicions, compliran les següents:
a) Els portals tindran una amplària mínima de dos (2) metres fins a l'arrencada de l'escala principal i els
aparells elevadors. El buit d'entrada al portal no tindrà menys de cent trenta (130) centímetres de llum.
b) Els distribuïdors d'accés a habitatges o locals, tindran ample superior a cent vint (120) centímetres quan
serveixin a un nombre de locals igual o inferior a quatre (4). Si es dóna servei a més unitats, la dimensió serà
superior a cent quaranta (140) centímetres.
c) La forma i superfície dels espais comuns permetrà el transport d'una persona en llitera, des de qualsevol
local fins a la via pública.
6.4.7. Escales.
1. L'amplària útil de les escales d'utilització pel públic en general, no podrà ser inferior a cent (100) centímetres
ni podran tenir replans partits, desenvolupaments helicoïdals, esglaons compensats ni altres solucions que
ofereixin perill a l'usuari. Les escales interiors d'un
habitatge o local, d'ús estrictament privat, tindran una amplària mínima de seixanta (60) centímetres, i podran
construir-se com a millor convingui a l'usuari. Tot això sense perjudici de majors limitacions contingudes en la
normativa de l'ús a què es destini l'edifici o local.
2. El replà en escales tindrà un ample igual o superior al del tir. L'amplària de les escales serà uniforme en tot
el seu recorregut. Cada tram d'escales entre replans no podrà tenir més de setze (16) esglaons. La dimensió de
l'esglaó serà tal que la relació entre la contrapetja i la petjada, no dificulti l'ascensió. L'altura de contrapetja
serà igual o inferior a divuit (18) centímetres, i l'amplària de petjada major o igual a vint-i-vuit (28)
centímetres. L'altura lliure de les escales serà en tot cas superior a dos-cents vint (220) centímetres.
3. Si les portes d'ascensors o d'accés a locals obren cap al replà, les seves fulles no podran entorpir la circulació
de l'escala, per la qual cosa l'ample mínim del replà serà de cent cinquanta (150) centímetres. Si existint buits,
aquests obrissin cap a l'interior dels locals, o mitjançant portes lliscants, l'amplària del replà no serà inferior a
cent vint-i-cinc (125) centímetres. L'obertura de portes a espais de circulació interior es farà sempre en el sentit
de fuita.
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4. No s'admeten escales d'ús públic sense llum natural i ventilació excepte els trams situats en planta sota
rasant, i els de planta baixa i primera quan aquestes es trobin dedicades a usos terciaris, en aquest cas
comptaran amb xemeneia de ventilació i un altre mitjà semblant, i
les interiors als locals. Quan la il·luminació de l'escala sigui directa a façana o pati, comptaran almenys amb un
buit per planta, amb superfície d'il·luminació superior a un (1) metre quadrat, i superfície de ventilació,
d'almenys, cinquanta (50) centímetres quadrats. En edifici de fins a tres plantes s'admetrà la il·luminació zenital
de la caixa d'escales, sempre que es resolgui la ventilació mitjançant un mitjà mecànic o xemeneia adequada.
En aquest cas, la superfície en planta d'il·luminació de la lluerna serà superior a les dues terceres parts (2:3) de
la superfície útil de caixa d'escales, i s'empraran en la seva construcció materials translúcids.
En escales amb il·luminació zenital la dimensió de l'ull d'escala, que en aquest cas serà obligatori, tindrà com a
mínim 0,80 metres.
5. Podran construir-se escales sense tancaments de fàbrica quan la solució d’accés als locals als que serveixin
compti amb vestíbuls tallavents que garanteixin la inexistència de pèrdues tèrmiques.
6.4.8. Rampes.
Quan les diferències de nivell en els accessos de les persones anessin salvades mitjançant rampes, aquestes
tindran l'amplària de l'element de pas a què corresponguin, amb un pendent no superior al deu per cent (10%).
Quan es tracta de rampes auxiliars de les escales, la seva
amplària podrà reduir-se fins als cinquanta (50) centímetres.
6.4.9. Supressió de barreres arquitectòniques.
En tots els edificis d'ús públic serà aplicable el Decret sobre supressió de barreres arquitectòniques.
6.4.10. Prevenció d'incendis.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

1. Les construccions hauran de complir les mesures que amb vista a la protecció contra incendis, estableixen la
Norma bàsica de l'edificació NBE CPI-82, i quantes estiguessin vigents en aquesta matèria, de qualsevol altre
rang o àmbit de l'Estat.
2. Seran de compliment obligat les disposicions municipals que l'Ajuntament tingués aprovades per
incrementar la seguretat preventiva dels edificis i per facilitar l'evacuació de persones i l'extinció de l'incendi si
arribés a produir-se.
3. Tot local destinat a usos no residencials haurà de comptar amb sortides d'urgència i accés especials per al
salvament de persones que, en cada cas i d'acord amb la naturalesa i característiques de l'activitat, determinin
els serveis tècnics municipals, en prevenció dels sinistres originats pel foc.
4. Quan una instal·lació no pugui aconseguir, segons el parer de l'Ajuntament, unes condicions correctes de
seguretat per a si mateixa, i per al seu entorn, oferint riscos no esmenables per a persones i béns, podrà ser
declarada fora d'ordenació, forçant-se l'eradicació de l'ús
i el tancament de la instal·lació.
6.4.11. Condicions especials per a locals amb estada d'automòbils.
En els destinats a la guarda, dipòsit i reparació de vehicles automòbils, es prendran les següents mesures de
precaució:
A) Constructives:
a) Tots els elements que constitueixin l'estructura de l'edificació hauran de ser resistents al foc durant tres hores
o estar degudament protegits amb material aïllant tenint en compte l'acció derivada de la temperatura que pugui
aconseguir aquesta estructura a través de la seva protecció, havent d'especificar-se en els projectes
corresponents la naturalesa, espessors i característiques dels materials protectors.
b) El recinte haurà d'estar aïllat de la resta de l'edificació o finques adjacents per murs i forjats resistents al foc,
sense buits directes de comunicació amb patis o locals destinats a altres usos.
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c) Podrà comunicar-se el local amb l'escala, ascensor, cambres de calderes, sales de màquina, cambres trasteres
i altres serveis autoritzats de l'immoble quan aquests tinguin un altre accés i disposin d'un vestíbul adequat
d'aïllament amb portes blindades de tancament automàtic, resistents a la temperatura durant noranta (90)
minuts i estanques al fum. Si estiguessin situats sota sales d'espectacles, estaran totalment aïllats, no permetent
cap comunicació interior amb la resta de l'immoble, i qualsevol buit d'aquest haurà d'estar a una distància
almenys de quatre (4) metres d'un altre de l'edifici o de les fites amb les finques adjacents.
B) De ventilació:
a) La ventilació natural o forçada estarà projectada amb suficient amplitud per impedir l'acumulació de vapors
o gasos nocius, en proporció superior a les xifres que assenyala el Reglament d'Activitats Molestes, sent
obligatori, quan existeixi ventilació forçada, disposar d'un aparell detector de CO per cada cinc-cents (500)
metres quadrats, situant-ho en els punts més desfavorablement ventilats, que accionin automàticament aquestes
instal·lacions. Es farà per patis o xemeneies per a la seva ventilació exclusiva, construïts amb elements
resistents al foc, que sobrepassaran un (1) metre l'altura màxima, i si desemboquen en llocs d'ús o accés al
públic, tindran una altura mínima des de la superfície que es pot trepitjar de dos-cents cinquanta (250)
centímetres.
b) S'entendrà per ventilació natural aquella en què existeix un (1) metre quadrat de secció en els buits o
conductes de ventilació per cada dos-cents (200) metres quadrats de superfície del local, i per ventilació
forçada, a aquell conjunt d'elements que garanteixin un escombratge complement dels locals amb una capacitat
mínima de sis (6) renovacions per hora i les boques de la qual d'aspiració estiguin disposades de manera que
existeixin si més no dues (2) boques en projecció vertical sobre el sòl per cadascun dels quadrats de quinze
(15) metres de costat en què idealment pugui ser dividit el local. El comandament dels extractors se situarà en
local de fàcil accés.
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C) En els mitjans d'il·luminació:
a) La il·luminació artificial dels locals es realitzarà només mitjançant llums elèctrics, i les instal·lacions
d'energia i enllumenat respondran a les disposicions vigents sobre la matèria. L'Ajuntament podrà exigir la
instal·lació d'enllumenat supletori d'emergència en locals de
més de dos mil (2000) metres quadrats, amb un nivell mínim de cinc (5) lux. En els de més de sis mil (6000)
metres quadrats, a més existirà una senyalització lluminosa en el sòl.
b) Quan hagi d'utilitzar-se un altre tipus d'il·luminació es requerirà una autorització especial de l'Ajuntament.
D) Dotacions de prevenció:
a) S'instal·laran aparells d'extinció d'incendis de cinc (5) quilograms de neu carbònica o preferentment pols
seca de manera que corresponguin quatre (4), com a mínim, per cada cinc-cents (500) metres quadrats de
superfície de local o fracció. Estan exempts d'aquesta
obligació els de dimensions inferiors a cinquanta (50) metres quadrats. En els locals de més de dos mil (2000)
metres quadrats es comptarà amb un carro extintor de pols de cinquanta (50) quilograms de capacitat.
b) Si l'esmentada superfície de cinc-cents (500) metres quadrats estigués desenvolupada en diverses plantes,
s'exigirà almenys dos (2) extintors en cadascuna d'elles. Els extintors manuals se situaran sobre els suports i
murs, en llocs de fàcil accés i proveïts de dispositius de subjecció segurs i de ràpid maneig, havent de figurar
una xapa d'instruccions per al seu ús. Igual senyalització s'emprarà per als carros extintors.
c) Els locals de més de dos mil (2000) metres quadrats disposaran, en les proximitats de cada accés per la via
pública, d'un hidrant del model reglamentari utilitzat pel Servei contra Incendis.
6.4.12. Prevenció contra el llamp.
Quan per la localització d'una edificació, o per la inexistència d'instal·lacions de protecció en el seu entorn,
existeixin riscos d'accidents per llamps, s'exigirà la instal·lació de parallamps. La instal·lació de parallamps
quedarà definida per la resistència elèctrica que ofereixi, considerant el volum edificat que ha de protegir-se i
la perillositat del lloc respecte al llamp.
6.4.13. Prevenció de les caigudes:
1. Els buits horitzontals als edificis oberts directament a l'exterior a una altura sobre el sòl superior a cinquanta
(50) centímetres i els ressalts del paviment estaran protegits per un ampit de noranta-cinc (95) centímetres o
una barana de cent (100) centímetres; per a altura sobre el sòl superior a vint (20) metres les dimensions
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d'ampits i baranes seran, respectivament, de cent cinc (105) i cent deu (110) centímetres. Amb igual sistema de
protecció i sota les mateixes condicions es protegiran els perímetres exteriors de les terrasses accessibles a les
persones.
2. Per sota de l'altura de la protecció no hi haurà en contacte directe amb l'exterior cap buit amb dimensió
superior a dotze (12) centímetres, ranures a nivell del sòl de dimensió major que cinc (5) centímetres, ni
elements constructius o decoratius que permetin escalar l'ampit o la barana.
3. L'altura de les baranes de les escales no serà inferior a noranta (90) centímetres, estaran constituïdes per
elements verticals, i la distància lliure entre ells no serà superior de dotze (12) centímetres.
SECCIÓ 5a. - CONDICIONS GENERALS DELS USOS
SUBSECCIÓ 1a. - DETERMINACIONS GENERALS
6.5.1. Definició.
Les condicions generals dels usos són les condicions a les quals han de subjectar-se les diferents activitats per
poder ser desenvolupades en els llocs que per a això tingui disposat el Pla General o el planejament que ho
desenvolupi.
6.5.2. Aplicació.
1. Les condicions generals dels usos edificables seran aplicable en la forma i circumstàncies que per a
cadascun d'ells s'estableix.
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2. A més de les condicions generals que s'assenyalin per a cada ús hauran de complir, si escau, les generals de
l'edificació i del seu entorn i quantes es derivin de la regulació que correspon a la zona en què es trobi.
3. No seran aplicable als usos existents tret que s'hi facin obres que afectessin els elements o paràmetres que
particularment es regulen en aquest títol. Seran, no obstant això, d'aplicació en les obres als edificis, en les
quals, segons el parer dels serveis tècnics municipals, el seu compliment no representi desviació important en
el seu objecte.
4. En tot cas hauran de satisfer la normativa supramunicipal que els fos aplicable. Referent a això, l'aplicació o
no de les normes específiques sobre usos i condicions dels habitatges, vindrà donada pel tipus d'obra de què es
tracti segons la classificació de l'art. 4t del Decret 111/86 de la Comunitat Autònoma.
6.5.3. Destinació dels usos.
1. Els espais edificables podran ser destinats als següents usos:
a) Residència.
b) Industrial.
c) Serveis terciaris.
d) Equipaments.
2. Els espais no edificables podran ser utilitzats per als següents usos:
a) Dotació per al transport i les comunicacions.
b) Dotació de parcs i jardins públics.
c) Dotació de serveis infraestructurals.
6.5.4. Ventilació i il·luminació.
Tret que les condicions tècniques de l'activitat ho exigeixin, no es disposarà cap lloc d'estada o de treball a més
de deu (10) metres de distància dels buits de ventilació i il·luminació natural que, quan així s'estimi convenient,
seran ajudades per mitjans artificials.
6.5.5. Locals en soterrani.
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1. Cap activitat, que no sigui complementària per a la dotació al servei de l'edifici, podrà establir-se en planta
inferior a la baixa tret que estigui vinculada a un local situat en aquesta planta al qual haurà d'estar unit,
almenys, per una zona de contacte de superfície mínima de deu (10) metres quadrats.
2. A l'efecte de l'aplicació de l'apartat anterior, s'entendrà per zona de contacte la superfície comuna de la
projecció horitzontal de cada dues plantes separades per un sol forjat de pis.
6.5.6. Diferents usos en un mateix edifici.
1. Quan l'ús principal estigui acompanyat d'uns altres, cadascun d'ells complirà les especificacions derivades
del seu ús que li fossin aplicables.
2. Per a la definició de les condicions d'edificació que corresponguessin a l'edifici que les albergui, es tindrà en
compte l'ús que tingués major superfície útil.
6.5.7. Activitats permissibles.
Solament podran instal·lar-se en els sòl urbans les activitats que per la seva pròpia naturalesa o per aplicació de
les mesures correctores adequades, resultessin innòcues segons el que es disposa en el Reglament d'activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, i compleixin les
normes de l'Ordenança general de seguretat i higiene del treball, havent de satisfer, en tot cas, les condicions
que s'estableixen en aquestes normes urbanístiques.
SUBSECCIÓ 2a. - ÚS RESIDENCIAL
6.5.8. Definició i classes.
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1. És ús residencial el que serveix per proporcionar allotjament permanent a les persones.
2. A l'efecte del seu detall en l'espai i l'establiment de condicions particulars, es distingeixen les següents
classes:
A) Habitatge: quan la residència es destina a l'allotjament de persones que configuren un nucli amb els
comportaments habituals de les famílies.
Segons la seva organització en la parcel·la es distingeixen dues categories:
a) Habitatge d'edificació unifamiliar: quan a la unitat parcel·lària s'edifica un sol habitatge.
b) Habitatge en edificació col·lectiva: Quan a cada unitat parcel·lària s'edifiquen més d'un habitatge
agrupats amb accés comú en condicions tals que els fos, o pogués ser, d'aplicació la Llei de propietat
horitzontal.
Segons el règim jurídic a què estigui sotmesa en funció dels beneficis atorgats per l'Estat, es distingeixen, amb
independència de l'anterior classificació, altres dues categories:
- Habitatge amb Protecció Oficial: quan compta amb la qualificació corresponent, i estigui subjecte a
condicionaments jurídics, tècnics i econòmics derivats d'aquella.
- Habitatge lliure: quan no estigui sotmès a règim específic derivat de la protecció per l'Estat.
B) Residència comunitària quan la residència estigui destinada a l'allotjament estable de persones que no
configuren nucli que pogués ser considerat com a família, incloses les cases d'hostes.
6.5.9. Aplicació.
1. Les condicions que s'assenyalen per a l'ús residencial són aplicables quan resultin de dur a terme obres de
reestructuració als edificis o construccions de nova edificació. Seran, així mateix, d'aplicació en la resta de les
obres als edificis quan no representi desviació important dels seus objectius.
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2. Els habitatges amb protecció oficial estaran subjectes, pel que fa a condicions de programa i projecte, a les
disposicions que des de l'Estat les regulin, que seran, en tot cas, d'aplicació per tot allò que no hagués quedat
previst en aquestes Normes per a qualsevol altra classe d'edificació residencial.
3. L'aplicació o no de les normes específiques sobre usos i condicions dels habitatges vindrà donada pel tipus
d'obra de què tracti segons la classificació de l'art. 4 del Decret 111/86 de la Comunitat Autònoma.
6.5.10. Habitatge Exterior.
1. Tots els habitatges de nova edificació hauran de ser exteriors, per a això totes les peces habitables tindran
buits que obrin directament o través de porxo cobert a espai obert o a patis que compleixin les condicions que
s'estableixen en aquestes normes i, almenys, un dels buits recaurà sobre carrer, espai lliure públic, espai lliure
privat en contacte amb la via pública o pati obert a la via pública, les dimensions de la qual compleixin
l'establert a l'art. 6.2.16.
2. Cap habitatge col·lectiu de nova edificació tindrà cap peça habitable amb el pis en nivell inferior al del
terreny en contacte amb ella.
A aquests efectes, els desmunts necessaris compliran les mateixes condicions de separació de la construcció
que s'imposen als patis.
6.5.11. Programa de l'habitatge.
1. S'entén com a habitatge mínim el que està compost per un vestíbul, una cuina, una estança-menjador, un
lavabo i un dormitori principal o dos dormitoris senzills. Haurà de complir el que disposa el Decret 111/86 de
la Comunitat Autònoma.
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2. També podran disposar-se apartaments composts per una estança-menjador-cuina que també podrà ser
dormitori i un lavabo complet. La seva superfície útil no serà inferior als vint-i-cinc (25) metres quadrats, dins
dels quals no s'inclouran terrasses, balconades, miradors ni estenedors.
3. Les diferents peces que componguin l'habitatge compliran les següents condicions:
a) Estança: tindrà una superfície útil no menor que dotze (12) metres quadrats, la seva forma serà tal que pugui
inscriure's un cercle de diàmetre no menor que dos-cents vuitanta (280) centímetres.
b) Estança-menjador: tindrà una superfície útil no menor que catorze (14) metres quadrats, complint així
mateix la condició anterior.
c) Estança-menjador-cuina: tindrà una superfície útil no menor que vint (20) metres quadrats complint la resta
de les condicions anteriors, amb possibilitat de disposar la cuina en armari.
d) Cuina: tindrà una superfície no menor que sis (6) metres quadrats.
i) Cuina-menjador: tindrà una superfície mínima de vuit (8) metres quadrats.
f) Dormitori principal: tindrà una superfície d'almenys deu (10) metres quadrats, amb un dels seus costats de
longitud lliure no menor que dos-cents quaranta (240) centímetres.
g) Dormitori doble: quan hi hagi algun dormitori doble, a més del principal, tindrà una superfície de, almenys,
vuit (8) metres quadrats, amb un dels seus costats de longitud lliure no menor que dos-cents (200) centímetres.
h) Dormitori senzill: tindrà, com a mínim, una superfície de sis (6) metres quadrats amb un dels seus costats de
longitud lliure no menor que dos-cents (200) centímetres.
i) Lavabo: tindrà una superfície no menor que tres (3) metres quadrats. Disposarà, almenys, d'un lavabo, una
dutxa o banyera i un vàter. L'accés al lavabo no podrà realitzar-se des de l'estança o la cuina.
j) Passadissos: tindran una amplària mínima de vuitanta-cinc (85) centímetres. Podran existir estrangulacions
de fins a setanta (70) centímetres, sempre que la seva longitud no superi els trenta (30) centímetres i en cap cas
enfrontats a una porta.
k) Estenedor: excepte si existís estenedor comú, o l'estesa de la roba pogués fer-se al pati de parcel·la, tot
habitatge de més d'un dormitori estarà dotada d'una superfície coberta i oberta a l'exterior de, almenys, dos (2)
metres quadrats de superfície destinats a estendre roba, que no serà visible des de l'espai públic per la qual
cosa, si dóna enfront d'aquest, estarà dotada d'un sistema de protecció visual que dificulti la visió de la roba
estesa.
l) Vestíbul: tindrà una superfície no menor que cent quaranta (140) decímetres quadrats i un costat lliure mínim
de cent deu (110) centímetres.
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m) Trasters: es permetrà la destinació a traster d'espais situats sota coberta, o en soterranis i semisoterranis,
amb les següents limitacions:
- No dedicar-se a habitatge, ni tenir cadascun dels locals que es prevegin una dimensió tal que permeti
situar-hi un llit. La superfície màxima per traster serà de tres metres quadrats.
- El seu nombre serà igual o superior com a màxim en dos al nombre d'habitatges a què serveixin.
- El seu ús estarà assignat a un habitatge específic o a la comunitat o al porter de la finca.
- Els trasters situats sota coberta no podran obrir buits a l'exterior.
6.5.12. Altura dels sostres.
La distància lliure mínima mesurada verticalment entre el sòl i el sostre serà de dos-cents cinquanta (250)
centímetres, almenys en el setanta-cinc per cent (75%) de la seva superfície útil, i es podrà reduir fins a doscents vint (220) centímetres en la resta.
6.5.13. Dimensions dels buits de pas.
1. Tot habitatge disposarà una porta d'accés de dimensions mínimes de dos-cents un (201) centímetres d'altura i
vuit-cents vint-i-cinc (825) mil·límetres d'amplària.
2. Les dimensions mínimes de les fulles de les portes d'accés a les peces de l'habitatge seran de cent norantados (192) centímetres d'altura i de sis-cents vint-i-cinc (625) mil·límetres d'amplària per als lavabos i set-cents
vint-i-cinc (725) mil·límetres per a la resta de les peces.
6.5.14. Accessos comuns als habitatges.
1. En edificis d'habitatges col·lectius es podrà accedir a cadascun dels habitatges des de l'espai públic exterior a
través d'espais comuns.
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2. En tot el recorregut de l'accés a cada habitatge a l'interior de la parcel·la, el pas estarà dimensionat en funció
de la població a què serveixi, i el seu ample mínim serà cent (100) centímetres.
3. Els desnivells se salvaran mitjançant rampes del sis per cent (6%) de pendent màxim o mitjançant escales
que tindran un ample de, almenys, cent (100) centímetres quan per elles s'accedeixi a un màxim de deu (10)
habitatges; quan s'accedeixi a més de deu i fins a un
màxim de trenta el seu ample serà d'almenys cent deu (110) centímetres; i quan s'accedeixi a més de trenta
habitatges es disposaran dues escales amb amplària mínima de cent (100) centímetres, o una sola d’amplada
cent-trenta (130) centímetres.
4. Als edificis d'habitatges en els quals fos obligat disposar d'ascensors, se n'instal·larà almenys un per cada
trenta habitatges o fracció superior a quinze.
5. En promocions de protecció oficial de més de trenta habitatges es respectarà la proporció mínima
d'habitatges per a minusvàlids fixats en el Reial decret 355/1980 de 25 de gener.
6.5.15. Dotació d'aparcament.
Es disposarà una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats, i , en tot cas, per cada unitat
d'habitatge.
6.5.16. Residència comunitària. Condicions d'aplicació.
Les condicions d'aplicació als edificis o locals destinats a residència comunitària són les mateixes que per als
habitatges familiars quan la seva superfície total no depassi els cinc-cents (500) metres quadrats, en aquest cas,
els seran aplicable complementàriament, les corresponents als edificis o locals destinats a l'allotjament.
SUBSECCIÓ 3a. - ÚS INDUSTRIAL
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6.5.17. Definició i classes.
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1. És ús industrial el que té per finalitat dur a terme les operacions d'elaboració, transformació, reparació,
magatzematge i distribució de productes segons les precisions que s'expressen a continuació:
a) Producció industrial, que comprèn aquelles activitats l'objecte principal de les quals és l'obtenció o
transformació de productes per processos industrials, i inclou funcions tècniques, econòmiques i espacialment
lligades a la funció principal, tals com la reparació, guarda o
dipòsit de mitjans de producció i matèries primeres, així com el magatzematge de productes acabats per al seu
subministrament a majoristes, instal·ladors, fabricadors, etc., però sense venda directa.
b) Magatzematge i comerç majorista, que comprèn aquelles activitats independents l'objecte principal de les
quals és el dipòsit, guarda o magatzematge de béns i productes, així com altres funcions de magatzematge i
distribució de mercaderies pròpies del comerç majorista.
Així mateix, s'inclouen aquí altres funcions de dipòsit, guarda o magatzematge lligades a activitats principals
d'indústria, comerç minorista, transport i altres serveis de l'ús terciari, que requereixen espai adequat separat de
les funcions bàsiques de producció, oficina o despatx al públic.
c) Reparació i tractament de productes de consum domèstic, que comprenen aquelles activitats la funció
principal de les quals és reparar o tractar objectes de consum domèstic a fi de restaurar-los o modificar-los,
però sense que perdin la seva naturalesa inicial. Aquests serveis poden portar inclosa la seva venda directa al
públic o fer-se mitjançant intermediaris. Corresponen a aquest apartat les activitats íntegres incloses en
l'epígraf seixanta-set (67) de la CNAE i les funcions a què es refereix la definició en activitats incloses a
l'epígraf nou-cents setanta-u (971) i les que compleixen funcions similars.
d) Producció artesanal i oficis artístics que comprèn activitats la funció principal de les quals és l'obtenció o
transformació de productes, generalment individualitzables, per procediments no seriats o en petites sèries, que
poden ser venuts directament al públic o a través d'intermediaris. Correspon a aquest apartat funcions o
activitats adequades a la definició inclosa en els epígrafs nou-cents seixanta-sis (966) i nou-cents setanta-u
(971) i les que així mateix ho siguin per raó de la seva escala de producció i forma de treball incloses en els
epígrafs tres (3) i quatre (4) de la CNAE i les que complissin funcions similars.
2. A l'efecte del seu detall a l'espai i l'establiment de condicions particulars es distingeixen les següents classes:
A. Indústria en general: quan l'activitat es desenvolupa en establiments especialment preparats per a tal fi, bé
ocupant tot l'edifici o determinats locals dins d'ell.
B. Tallers domèstics: quan l'activitat es desenvolupa pel titular en el seu propi habitatge utilitzant alguna de les
seves peces.
3. En supòsits de classificació dubtosa d'un establiment industrial, l'Ajuntament s'atindrà subsidiàriament a la
Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques. (CNAE).
6.5.18. Aplicació.
Les condicions que s'assenyalen per a l'ús industrial són aplicable als edificis o construccions de nova
edificació o en edificis sotmesos a reestructuració. Seran així mateix d'aplicació en la resta de les obres als
edificis quan no representin desviació important dels seus objectius.
6.5.19. Dimensions dels locals.
1. A l'efecte d'aplicació de les determinacions que facin referència a la superfície de producció o
magatzematge, aquesta dimensió s'entendrà com la suma de la superfície útil de tots els locals destinats a
l'activitat productiva o de magatzem, així com aquells vinculats de forma directa a aquestes activitats; quedaran
excloses expressament les superfícies destinades a oficines, exposició de productes, venda i aparcament dels
vehicles que no estiguin destinats al transport dels productes.
2. Els locals de producció o magatzematge en què es disposin llocs de treball tindran, almenys, un volum de
dotze (12) metres cúbics per treballador.
6.5.20. Serveis de lavabos.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
26 de març de 2015
Fascicle 68 - Sec. I. - Pàg. 13455

Tindran lavabos independents per als dos sexes, que comptaran amb un vàter, un lavabo i una dutxa per a vint
treballadors o fracció superior a deu i per cada mil (1000) metres quadrats de superfície de producció o
magatzematge o fracció superior a cinc-cents (500) metres quadrats.
6.5.21. Circulació interior.
1. Les escales tindran una amplària no menor que cent (100) centímetres quan donin accés a un local amb
capacitat fins a cinquanta llocs de treball; de cent deu (110) centímetres quan la seva capacitat sigui fins a cent
cinquanta llocs de treball; i de cent trenta (130) centímetres quan la seva capacitat sigui de més de cent
cinquanta llocs de treball.
2. Cap pas horitzontal o en rampa tindrà una amplària menor de cent (100) centímetres.
6.5.22. Dotació d'aparcament.
Es disposarà una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats de superfície, a excepció dels tallers
de reparació d'automòbils que disposaran d'una plaça d'aparcament per cada vint-i-cinc (25) metres quadrats de
superfície útil de taller.
6.5.23. Ordenació de la càrrega i descàrrega.
1. Quan la superfície de producció o magatzematge superi els cinc-cents (500) metres quadrats, la instal·lació
disposarà d'una zona exclusiva per a la càrrega i descàrrega dels productes a l'interior de la parcel·la, dins o
fora de l'edifici, de grandària suficient per estacionar un camió, amb unes bandes perimetrals d'un (1) metre.
2. Per a superfícies superiors a mil (1000) metres quadrats haurà de duplicar-se aquest espai i afegir-se una
unitat més per cada mil (1000) metres quadrats més de superfície de producció o magatzematge.
6.5.24. Condicions dels tallers domèstics.
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Seran aplicable als tallers domèstics, les condicions de l'habitatge al fet que estiguin annexos.
SUBSECCIÓ 4a. - ÚS DE SERVEI TERCIARI
6.5.25. Definició i classes
1. És ús de servei terciari el que té per finalitat la prestació de serveis al públic, les empreses i organismes, tals
com els serveis d'allotjament temporal, comerç al detall en les seves diferents formes, informació
administració, gestió, activitats d'intermediació financera o unes altres, assegurances, etc.
2. A l'efecte del seu detall a l'espai i l'establiment de condicions particulars es distingeixen les següents classes:
A) Allotjament: quan el servei terciari es destina a proporcionar allotjament temporal a les persones.
B) Comerç: quan el servei terciari es destina a subministrar mercaderies al públic mitjançant vendes al detall,
vendes de menjars i begudes per a consum en el local, o a prestar serveis als particulars.
A l'efecte del seu detall a l'espai i l'establiment de condicions particulars, es distingeixen les següents
categories:
a) Local comercial: quan l'activitat comercial té lloc en un establiment independent, de dimensió no
superior a cinc-cents (500) metres quadrats de superfície de venda en comerç alimentari i mil (1000) metres
quadrats en els no alimentaris.
b) Agrupació comercial: quan en un mateix espai s'integren diverses firmes comercials amb accés i
instal·lacions comunes, en forma de galeries, centres i complexos comercials.
c) Grans superfícies comercials: quan l'activitat comercial té lloc en establiments que operen sota una
sola firma comercial i aconsegueixen dimensions superiors als cinc-cents (500) metres quadrats de superfície
de venda en el comerç alimentari i mil (1000) metres
quadrats en els no alimentaris.
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C) Oficines: quan el servei correspon a les activitats terciàries que es dirigeixen com a funció principal a
prestar serveis administratius, tècnics, financers d'informació o uns altres, realitzats bàsicament a partir del
maneig i transmissió d'informació, bé a les empreses o als particulars, siguin aquests de caràcter públic o
privat. S'inclouen en aquesta categoria activitats pures d'oficina, així com funcions d'aquesta naturalesa
associades a altres activitats principals no d'oficina (indústria, construcció o serveis) que consumeixen un espai
propi i independent. Així mateix s'inclouen oficines de caràcter públic, com les de l'Administració central,
regional o local i els seus organismes autònoms, serveis d'informació i comunicacions, agències de notícies o
d'informació turística, seus de participació política o sindical, organitzacions associatives, professionals,
religioses o amb altres finalitats no lucratives, despatxos professionals, i altres que presentin característiques
adequades a la definició anterior.
Segons el prestatari del servei, es distingiran:
a) Serveis de l'Administració: que són aquells en les quals el servei és prestat per l'Administració de
l'Estat en tots els seus nivells.
b) Oficines privades, quan és una entitat privada qui presta el servei.
c) Despatxos professionals domèstics: quan el servei és prestat pel titular en el seu propi habitatge
utilitzant alguna de les seves peces.
d) Sales de reunió: quan el servei està destinat a activitats lligades a la vida de relació, acompanyades,
en ocasions, d'espectacles, tals com a cafès-concert, discoteques, sala de festes i ball, clubs nocturns, casinos,
sales de jocs recreatius, bingos i altres locals en què es practiquin jocs d'atzar.
3. En supòsits de classificació dubtosa d'un establiment de servei terciari, l'Ajuntament s'atindrà
subsidiàriament a la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques.
6.5.26. Aplicació.
Les condicions que s'assenyalen per als serveis terciaris són aplicable als locals que resultessin de dur a terme
obres de reestructuració o de nova edificació. Seran així mateix d'aplicació en la resta de les obres als edificis
quan no representi desviació important dels seus objectius.
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6.5.27. Condicions d'allotjament.
A) Dimensions:
1. Cap dormitori tindrà dimensions menors que les establertes pels dels habitatges familiars i disposaran tots
ells d'un armari rober de longitud superior a cent cinquanta (150) centímetres.
2. Si per les característiques de l'establiment les habitacions disposessin de cuina, es compliran les condicions
del programa d'habitatges assenyalats a l'article 6.5.11. per als habitatges familiars, al seu apartat segon.
3. Els accessos interiors compliran els requisits que s'assenyalen per als habitatges familiars.
B) Ascensors:
Quan el desnivell a salvar dins de l'establiment sigui superior a vuit (8) metres es disposarà un aparell elevador
almenys per cada trenta (30) habitacions o fracció superior a quinze (15) o per cada cinc-cents (500) metres
quadrats o fracció superior a dos-cents cinquanta (250) per sobre d'aquesta altura.
C) Lavabos:
Tots els locals d'utilització pel públic en general disposaran d'un vàter i un lavabo independent per a cada sexe,
per cada cent (100) metres quadrats de superfície útil. Per cada dos-cents (200) metres quadrats addicionals o
fracció superior a cent (100) metres quadrats, s'augmentarà un vàter per a cada sexe i per cada cinc-cents (500)
metres quadrats addicionals o fracció superior a dos-cents cinquanta (250) metres quadrats, un lavabo.
D) Aparcament:
Es disposarà una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats de local destinat a allotjament o per
cada cinc habitacions si resultés nombre major.
6.5.28. Condicions del comerç
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A) Dimensions:
1. A l'efecte de l'aplicació de les determinacions que facin referència a la superfície de venda, aquesta dimensió
s'entendrà com la suma de la superfície útil de tots els locals en els quals es produeix l'intercanvi comercial o
en els quals el públic accedeix als productes, tals com mostradors, vitrines i góndoles d'exposició,
emprovadors, caixes, etc., els espais de permanència i pas dels treballadors i del públic, inclosos bars i
restaurants si existissin a l'interior de l'establiment o agrupació de locals; s'exclouen expressament les
superfícies destinades a oficines, magatzematge no visitable pel públic, zones de càrrega i descàrrega i els
aparcaments de vehicles i altres dependències d'accés restringit.
2. En cap cas la superfície de venda serà menor de sis (6) metres quadrats i no podrà servir de pas ni tenir
comunicació directa amb cap habitatge, tret que es tractés d'una edificació unifamiliar.
B) Circulació interior.
1. En els locals comercials de la categoria a) definida en l'article 6.5.25. apartat 2., tots els recorreguts
accessibles al públic tindran una amplària mínima d'un (1) metre; els desnivells se salvaran amb una amplària
igual que la resta dels recorreguts, mitjançant rampes o escales.
2. En els locals de categories b) i c), els recorreguts tindran una amplària mínima de cent quaranta (140)
centímetres; els desnivells se salvaran mitjançant rampes o escales amb una amplària igual que la resta dels
recorreguts.
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C) Escales:
El nombre d'escales entre cada dos pisos serà d'una per cada cinc-cents (500) metres quadrats de superfície de
venda en el pis immediatament superior, o fracció major que dos-cents cinquanta (250) metres quadrats, amb
una amplària de, almenys, cent trenta (130) centímetres, que es localitzaran en els llocs que provoquin menors
recorreguts.
D) Ascensors:
Quan el desnivell a salvar dins de l'establiment sigui superior a vuit metres es disposarà un elevador per cada
cinc-cents (500) metres quadrats per sobre d'aquesta altura que podran ser substituïts per escales mecàniques
sempre que hi hagi almenys un aparell elevador.
E) Altura lliure de pisos:
La distància mínima de sòl a sostre serà, en edificis d'ús exclusiu, de tres-cents (300) centímetres com a mínim
en totes les plantes. Als edificis amb altres usos, les que assenyalessin les normes d'aplicació a la zona en què
es trobin, sent sempre de dos-cents setanta (270) centímetres com a mínim en els locals de soterrani
corresponents al supòsit contemplat a l'article 6.5.5.
F) Lavabos:
1. Els locals destinats al comerç disposaran dels següents serveis sanitaris: fins a cent (100) metres quadrats, un
vàter i un lavabo; per cada dos-cents (200) metres quadrats addicionals o fracció superior a cent (100)
s'augmentarà un vàter i un lavabo, separant-se, en aquest cas, per a cadascun dels sexes. Els locals que es
destinin a bars, cafeteries i restaurants disposaran d'un
mínim de dues unitats de vàter i lavabo, qualsevol que sigui la seva superfície, separats per a cada sexe.
2. En cap cas podran comunicar directament amb la resta dels locals, per a això haurà d'instal·lar-se un vestíbul
o espai d'aïllament.
3. Els lavabos dels comerços de la categoria b) definida a l'article 6.5.25. apartat 2., podran agrupar-se,
mantenint el nombre i condicions amb referència a la superfície total, inclosos els espais comuns d'ús públic.
G) Aparcaments:
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1. Es disposarà una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats de superfície comercial en les
categories a) i b) definides a l'article 6.5.25., apartat 2. excepte si la superfície destinada al comerç alimentari
supera els quatre-cents (400) metres quadrats, en aquest cas
es dotarà d'una plaça per cada cinquanta (50) metres quadrats.
2. Per als comerços de la categoria c) es disposarà una plaça d'aparcament per cada cinquanta (50) metres
quadrats de superfície comercial no alimentària i una plaça per cada vint-i-cinc (25) metres quadrats de
superfície comercial alimentària.
H) Ordenació de la càrrega i descàrrega:
Quan la superfície de venda aconsegueixi els mil (1000) metres quadrats o els cinc-cents (500) en els comerços
alimentaris, es disposarà, dins del local, d'una dàrsena amb una altura lliure mínima de tres-cents quaranta
(340) centímetres que s'augmentarà en una unitat per cada mil (1000) metres quadrats o fracció superior a cinccents (500); les dàrsenes tindran de dimensions mínimes set (7) metres de longitud i quatre (4) de latitud,
disposades de tal forma que permetin les operacions de càrrega i descàrrega en cadascuna d'elles
simultàniament sense entorpir l'accés de vehicles.
I) Passatges comercials:
Les agrupacions comercials podran establir-se en planta baixa formant un passatge, que tindrà accés per al
públic per tots dos extrems amb una amplària superior a quatre (4) metres.
J) Magatzematge de productes alimentaris:
Els locals en què es trafiqui amb aliments disposaran d'un magatzem o rebotiga, per a la seva conservació
degudament condicionats, amb una superfície d'almenys el deu per cent (10%) de la superfície de venda del
local destinat a aquestes mercaderies, amb una dimensió mínima de tres (3) metres quadrats.
K) Grans superfícies comercials:
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1. No es permetrà la implantació de grans superfícies d'alimentació excepte a les zones i condicions de
grandària que el Pla estableixi expressament.
2. En tot cas, la concessió de la llicència d'edificació podrà supeditar-se a la demostració de l'acceptabilitat dels
impactes que aquests establiments puguin produir sobre el trànsit i l'estructura comercial existent tant en
l'entorn immediat com en altres punts de la ciutat que puguin ser previsiblement afectats.
6.5.29. Condicions de les oficines.
A) Dimensions:
A l'efecte de l'aplicació de les determinacions que facin referència a la superfície útil, aquesta dimensió
s'entendrà com la suma de la superfície útil de tots els locals en els quals es produeix l'activitat de l'oficina.
B) Accessos interiors:
1. Tots els accessos interiors de les oficines als espais d'utilització pel públic, tindran una amplària de, almenys,
cent trenta (130) centímetres.
2. La dimensió mínima de l'amplària de les fulles de les portes de pas per al públic serà de vuit-cents vint-icinc (825) mil·límetres.
C) Escales:
El nombre d'escales entre cada dos pisos serà d'una per cada cinc-cents (500) metres quadrats de superfície en
el pis immediatament superior, o fracció major que dos-cents cinquanta (250) metres quadrats, que es
localitzaran en els llocs que provoquin menors recorreguts.
D) Ascensors:
Quan el desnivell a salvar dins del local sigui superior a vuit (8) metres es disposarà un aparell elevador per
cada cinc-cents (500) metres quadrats per sobre d'aquesta altura.
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E) Altura lliure de pisos:
La distància mínima de sòl a sostre serà, en edificis d'ús exclusiu, de tres-cents (300) centímetres com a mínim.
Als edificis amb altres usos, seran les que assenyalen les normes d'aplicació a la zona en què es trobin, sent
sempre de tres-cents (300) centímetres com a mínim en els locals de soterrani corresponent al supòsit
contemplat a l'article 6.5.5.
F) Lavabos:
1. Els locals d'oficina disposaran dels següents serveis sanitaris: fins a cent (100) metres quadrats, un vàter i un
lavabo, per cada dos-cents (200) metres quadrats més o fracció superior a cent (100), s'augmentarà un vàter i
un lavabo, separant-se en aquest cas per a cadascun dels sexes.
2. En cap cas podran comunicar directament amb la resta del local, per a això haurà d'instal·lar-se un vestíbul o
espai intermedi.
3. Als edificis on s'instal·lin diverses firmes podran agrupar-se els lavabos, mantenint el nombre i condicions
amb referència a la superfície total, inclosos els espais comuns d'ús públic des dels quals tindran accés.
G) Aparcaments:
Es disposarà com a mínim una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats de superfície d'oficina,
quan aquesta no hagi de ser utilitzable pel públic, en aquest cas, es disposarà una plaça per cada cinquanta (50)
metres quadrats.
H) Condicions dels despatxos professionals domèstics:
Seran aplicable als despatxos professionals domèstics les condicions de l'habitatge al fet que estiguin annexos.
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6.5.30. Condicions de les sales de reunió.
A) Condicions d’aplicació
Compliran les condicions de l'ús comercial i les establertes en el Reglament General de Policia d'Espectacles
Públics i Activitats Recreatives.
SUBSECCIÓ 5a.- ÚS D'EQUIPAMENTS
6.5.31. Definició i classes.
1. És ús d'equipaments el que serveix per proveir als ciutadans de les dotacions que facin possible la seva
educació, el seu enriquiment cultural, la seva salut i, en fi, el seu benestar, i proporcionar els serveis propis de
la vida a la ciutat tant de caràcter administratiu com de
proveïment o d'infraestructures.
2. A l'efecte del seu detall a l'espai, i si escau, de l'establiment de condicions particulars, es distingeixen les
següents classes d'equipaments:
A) Dotacional: quan l'equipament es destina a proveir alguna de les següents prestacions socials:
a) Educació: que comprèn la formació intel·lectual de les persones mitjançant l'ensenyament dins de
qualsevol nivell reglat, les guarderies, els ensenyaments no reglats (centres d'idiomes, acadèmies, etc) i la
recerca.
b) Cultura: que comprèn la conservació i transmissió del coneixement (biblioteques, museus, sales
d'exposició, jardins botànics, recintes firals,...)
c) Salut i benestar social: comprenent el primer la prestació d'assistència mèdica i serveis quirúrgics, en
règim ambulatori o amb hospitalització, excloent els que es prestin en despatxos professionals; i corresponent
al segon a la prestació d'assistència no específicament sanitària, mitjançant serveis socials.
d) Esport i oci: comprèn el primer les instal·lacions per a la pràctica de l'esport i el desenvolupament de
la cultura física i destinant-se el segon a l'esbarjo de les persones mitjançant activitats bàsicament culturals
(teatre, cinematògraf, circ, parcs zoològics, parcs d'atraccions...).
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i) Religiós: que comprèn la celebració dels diferents cultes.
B) Serveis urbans: quan la dotació es destina a la provisió d'algun dels següents serveis:
a) mercats de proveïments i centres de comerç bàsic: mitjançant els quals es proveeixen productes
d'alimentació i uns altres de caràcter bàsic per al proveïment de la població.
b) Serveis de l'Administració: mitjançant els quals es desenvolupen les tasques de la gestió dels
assumptes de l'Estat en tots els seus nivells i s'atenen els de els ciutadans.
c) Altres serveis urbans: mitjançant els quals es cobreixen els serveis que salvaguarden les persones i
els béns (bombers, policia i similars) es manté l'estat dels espais públics (cantons de neteja i similars) i
en general, totes les instal·lacions per a la provisió de serveis als ciutadans, fins i tot els sortidors de
combustible per als vehicles.
d) Defensa: mitjançant el qual es dóna acolliment a l'aquarterament dels cossos armats.
e) Cementeris: mitjançant el qual es proporciona l'enterrament de les restes humanes.
C) Serveis infraestructurals bàsics: quan la dotació es destina a la provisió de serveis vinculats a les
infraestructures tals com a subministrament d'aigua o energia, sanejament, telefonia, etc...
6.5.32. Aplicació.
1. Les condicions que s'assenyalen per a les dotacions seran aplicables en les parcel·les que el planejament
destina per a això i que, a tals efectes, es representen en la documentació gràfica del Pla General en els Plànols
de Qualificació i Regulació del Sòl i l'Edificació B-1.
2. Seran també d'aplicació en els llocs que, fins i tot sense tenir qualificació expressa de dotació, es destinin a
tal fi per estar habilitats per a això per la normativa d'aplicació a la zona en què es trobin.
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3. Les condicions que facin referència a les característiques físiques de l'edificació - posició, ocupació, volum i
forma - només seran aplicable en obres de nova edificació i, quan escaigui, en les de reestructuració.
4. Quan la parcel·la amb qualificació d'equipament no estigués inclosa a cap zona de normativa particular, ni
regulat el seu aprofitament en la present Secció, s'entendrà sotmesa a les condicions per a obres de nova
edificació de la zona 6, "Urbana- Jardí en edificació intensiva" del sòl urbà i subsidiàriament al que estableix
l'article 7.2.3. sobre condicions particulars d'ordenació i edificació per a totes àrees de sòl urbà remeses a
planejament posterior.
6.5.33. Compatibilitat d'usos.
En les parcel·les qualificades per a usos d'equipament a més de l'ús predominant se'n podrà disposar un altre
que coadjuvi a les finalitats dotacionals previstes, amb limitació en l'ús residencial, que solament podrà
disposar-se per a l'habitatge familiar de qui custodiï la
instal·lació o residència comunitària per albergar els agents del servei.
6.5.34. Substitució d'equipaments existents.
1. Cap ús d'equipament existent podrà ser substituït sense que hi intervengui informe tècnic en el qual quedi
totalment justificat que la dotació no respon a necessitats reals o que aquestes queden satisfetes per un altre
mitjà.
2. Els usos dotacionals existents podran substituir-se complint les següents condicions:
a) Si està situat en edifici que no tingui ús exclusiu dotacional podrà substituir-se per qualsevol ús autoritzat a
la zona en què es trobi.
b) Si està situat en edifici exclusiu, amb les mateixes condicions, tret que el seu primitiu ús fos:
- Educatiu, que només podrà ser substituït per qualsevol altre equipament excepte el d'oci.
- Cultural, que només podrà ser substituït per un altre de cultural.
- Oci, que podrà ser substituït per qualsevol altre ús no residencial, excepte si es tractés d'espectacles
esportius o activitats a l'aire lliure, que no podran perdre el seu caràcter predominantment dotacional.
- Sanitari o benestar social, que podrà ser substituït per qualsevol equipament excepte oci.
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- Religiós, que podrà ser substituït per qualsevol dotacional excepte oci.
- Esportiu, que no podrà ser substituït salvat per un parc o jardí públic.
- Servei urbà o servei infraestructural, que podrà ser substituït per qualsevol ús dotacional.
6.5.35. Equipament alternatiu.
En les parcel·les d'equipament alternatiu podrà disposar-se qualsevol ús dels compresos a la classe de
l'equipament grup A i B de l'apartat 2 de l'art. 6.5.31. d'acord amb les determinacions possibles que figuren en
el conjunt de plànols B-1.
6.5.36. Places d'aparcament, càrrega i descàrrega.
1. Els usos dotacionals disposaran, en tot cas, d'una plaça d'aparcament per cada cent (100) metres quadrats de
superfície útil, que seran incrementades si així resultés de les següents condicions:
a) En les dotacions en què pugui pressuposar-se concentració de persones, almenys, una plaça per cada
vint-i-cinc persones de capacitat, per a tots els usos excepte el religiós, per al qual serà suficient una plaça per
cada cinquanta persones.
b) En l'equipament sanitari amb hospitalització, almenys una plaça per cada cinc llits.
c) Als mercats de proveïments i centres de comerç bàsic, almenys una plaça per cada vint (20) metres
quadrats de superfície de venda.
2. Els equipaments educatius que es disposessin en edificis exclusius comptaran amb una superfície, fora de
l'espai públic, capaç per a l'espera, càrrega i descàrrega d'un autobús per cada dues-centes cinquanta places
escolars o fracció superior a cent vint-i-cinc.
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3. Els mercats de proveïments i centres de comerç bàsic disposaran, per cada deu llocs de venda, i dins del
local o àrea comercial d'una zona destinada a càrrega i descàrrega de mercaderies, amb una altura lliure
mínima de tres-cents (300) centímetres i amb una superfície de
dimensió mínima set (7) metres de longitud i quatre (4) de latitud, que es disposarà de tal forma que permeti
les operacions de càrrega i descàrrega simultàniament en cadascuna d'elles sense entorpir l'accés dels vehicles.
4. Els locals destinats a autoescola comptaran amb l'aparcament necessari per a la guarda del seu parc de
vehicles.
6.5.37. Condicions particulars.
A) Equipament educatiu.
Els edificis dotacionals destinats a l'ensenyament preescolar o bàsica no superaran l'altura de tres plantes, tret
que, per poder disposar d'un espai lliure mínim, s'hagués de deixar la planta baixa lliure, en aquest cas, aquesta
no comptarà a l'efecte del mesurament d'altura.
B) Equipament esportiu.
1. En les parcel·les que es destinin a equipament esportiu l'edificabilitat màxima serà d'un (1) metre quadrat per
cada dos (2) metres quadrats de parcel·la neta, amb una ocupació màxima del seixanta per cent (60%) de la
superfície de la parcel·la per a totes les instal·lacions fins i tot les descobertes.
Haurà de destinar-se, almenys, un vint-i-cinc per cent (25%) de la superfície de la parcel·la per a
enjardinament i arbrat. L'altura màxima serà la que requereixi el caràcter de la instal·lació sense superar, si
escau, la màxima permesa a la zona en què es trobi.
2. Si es disposen instal·lacions esportives en edificis amb un altre ús es compliran les condicions d'aplicació a
la zona en què es localitzin.
C) Equipament religiós.
En les parcel·les que es destinin a equipaments religiosos, la superfície destinada a activitats complementàries,
incloses les de residència, diferents a les de culte, només podrà aconseguir una superfície d'un cinquanta per
cent (50%) de la destinada a aquest.
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D) Mercats i centres de comerç bàsic.
Els mercats compliran, a més de les condicions que pel seu caràcter tingués establertes l'Ajuntament, les
corresponents al comerç contingudes en aquestes normes.
E) Serveis de l'Administració.
Els serveis de l'Administració en què es desenvolupin activitats dels tipus integrables en la definició d'oficines,
compliran les condicions que les normes estableixen per a aquestes.
F) Instal·lacions per a la defensa.
En el que li fos aplicable compliran les condicions corresponents a les activitats que es desenvolupen en les
seves instal·lacions. No se superarà una edificabilitat d'un (1) metre quadrat per cada dos (2) metres quadrats
de superfície de la parcel·la.
G) Desenvolupament dels serveis infraestructurals.
1. Tant el planejament que desenvolupi el Pla General com qualsevol projecte que es redacti per al seu
desenvolupament que afecti les instal·lacions d'infraestructura, haurà de ser elaborat amb la màxima
coordinació entre l'entitat redactora i les institucions gestores o companyies concessionàries, si escau. La
col·laboració haurà d'instrumentar-se des de des de les primeres fases d'elaboració i es produirà de forma
integra i al llarg de tot el procés. Entre la seva documentació haurà de figurar la corresponent als acords
necessaris per a la realització coordinada entre les entitats implicades.
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2. L'Ajuntament establirà per a cada classe d'infraestructura, les disposicions específiques que regulin les seves
condicions.
H) Execució dels serveis infraestructurals.
Quan per a l'execució de les infraestructures no fos necessària l'expropiació del domini, es podrà establir sobre
els terrens afectats per les instal·lacions la constitució d'alguna servitud prevista en el dret privat o
administratiu, amb les condicions establertes per l'article 68 de la Llei del Sòl. A aquests efectes, les
determinacions del Pla General sobre instal·lacions d'infraestructura,
porten implícites la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i
instal·lacions corresponents.
I) Condicions específiques de les infraestructures per al proveïment d'energia elèctrica.
1. Abasten aquestes condicions a les de transport, que comprenen les esteses de línies i les seves estructures de
suport, i aquelles en les quals es duu a terme el canvi de tensió de l'energia transportada.
2. A qualsevol classe de sòl, tota instal·lació de nova planta, excepte les de caràcter provisional, tant de
transport d'alta tensió com de transformació haurà d'implantar-se en els llocs que assenyali el planejament,
donant origen a les seves corresponents servituds. Si es produïssin algun dels supòsits previstos en els articles
85.12 i 86.1 de la Llei del sòl, conseqüència d'imprevisions en el planejament, haurà de demostrar-se que
l'actuació necessària no té cabuda en les reserves que el Pla ha contemplat, així com que amb ella no es danyen
les condicions que el Pla es proposés mantenir i millorar.
3. En el sòl urbanitzable, en atenció a la seva possibilitat de programació com a futur sòl urbà, no es podrà fer
cap instal·lació d'alta tensió aèria fora de les assenyalades per aquestes normes. Si els sòls d'aquesta classe
estiguessin travessats o continguessin elements de les instal·lacions d'energia elèctrica assenyalats pel Pla, es
veuran sotmesos a les servituds que s'assenyalen i així s'hauran de recollir en els seus desenvolupaments.
4. Els projectes d'urbanització que tractin de les obres per al proveïment d'energia elèctrica contemplaran les
modificacions de la xarxa necessàries perquè les condicions d'àrea siguin les corresponents al sòl urbà.
L'execució de les obres s'acompanyaran en el temps amb les de la resta de la urbanització dins d'una
coordinació lògica que racionalitzi els processos d'execució de totes les obres programades.
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5. En el sòl urbà es mantindran les instal·lacions aèries de proveïment d'energia, que seran convertides en
subterrànies quan els plans i programes de GESA ho permetin. Les noves instal·lacions en sòl urbà s'executaran
quan això sigui possible segons el parer de GESA
amb caràcter subterrani, i es construiran de forma aèria les restants. A les àrees d'ús industrial o, en general, en
aquelles on la densitat de població fos baixa, podran autoritzar-se, després de justificació detallada, esteses
aèries, que hauran de, en tot cas, discórrer pels traçats que s'assenyali l'Ajuntament mitjançant l'instrument que
correspongui.
6. Quan per necessitats del servei sigui necessari disposar subestacions al centre de gravetat de les càrregues, es
disposaran baix cobert en un edifici degudament protegit i aïllat, tret que es disposessin en terrenys destinats a
tal fi o complissin les instruccions de seguretat que s'assenyalessin.
7. Les estacions de transformació es disposaran baix cobert en edificis adequats tal com s'ha assenyalat en el
paràgraf anterior, excepte en sòls industrials en els quals es reservés localització expressa amb especial
condició de poder ser instal·lada a la intempèrie.
8. En casos excepcionals podrà autoritzar-se el manteniment de línies de distribució aèries en baixa tensió i
s'haurà de justificar adequadament l'escassa incidència tant en aspectes de seguretat com a ambientals.
9. Els terrenys dominats per les línies elèctriques aèries no han de rebre una afectació exclusiva. És desitjable
que aquests terrenys tinguin com a destí assignacions d'interès general, tals com les infraestructures lineals
compatibles, espais verds, límits d'urbanitzacions, etc. o bé utilització per a finalitats agrícoles.
10. Si no s'exclou la construcció d'edificis, aquesta ha de ser compatible amb el proveïment posterior de les
línies, tenint en compte el que disposa el Reglament tècnic de línies aèries d'alta tensió (Decret 3151/1968, de
28 de novembre).
SUBSECCIÓ 6a. - ÚS DOTACIONAL PER AL TRANSPORT I LES COMUNICACIONS
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6.5.38. Definició i classes.
1. Tenen ús per al transport i les comunicacions els espais sobre els quals es desenvolupen els moviments de les
persones i els vehicles de transport, així com els que permeten la permanència d'aquests estacionats.
2. A l'efecte del seu detall a l'espai i l'establiment de condicions particulars, es distingeixen les següents classes:
a) Xarxa viària: Quan es destina a facilitar el moviment dels vianants, de les bicicletes, els automòbils i
dels mitjans de transport col·lectiu en superfície habituals a les àrees urbanes així com l'estacionament de
vehicles.
b) Instal·lacions portuàries: Quan es destina a facilitar el moviment i el transport per via marítima.
6.5.39. Aplicació.
1. Les condicions que s'assenyalen per a la circulació seran aplicable als terrenys que el planejament destini a
tal fi i que es representen en la documentació gràfica del Pla General en els plànols de Classificació,
Qualificació i Regulació del Sòl i l'Edificació.
2. Seran també d'aplicació en els terrenys que, encara sense tenir-ho expressament previst el planejament, es
destinin a tal fi per estar habilitats en aplicació d'aquestes Normes.
6.5.40. Xarxa viària.
A) Dimensions i característiques de les sendes públiques per als vianants.
1. L'amplària mínima pavimentada per a la circulació de vianants serà de cent cinquanta (150) centímetres. Als
carrers en els quals siguin previsibles concentracions de vianants, sigui pel seu caràcter comercial o qualsevol
altra causa, l'amplària mínima serà de tres-cents (300)
centímetres.
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2. Les vies de circulació tindran un pendent longitudinal mínim de l'u per cent (1%) per a evacuació d'aigües
pluvials i una màxima del vuit per cent (8%).
Aquests límits podran superar-se, prèvia justificació tècnica de la seua necessitat.
3. Les voreres, mantenint una amplària mínima lliure de cent cinquanta (150) centímetres, s'acompanyaran
d'alineacions d'arbres. Es plantaran, conservant la guia principal i amb el seu tronc recte, amb tutors i
proteccions que assegurin el seu arrelament i creixement en els primers anys.
B) Jerarquització de la xarxa viària i dimensions característiques.
1. Queden definides en els plànols de Xarxa Viària, alineacions i rasants.
2. El nou viari que es projecti presentarà les dimensions i característiques que es derivin de les intensitats de
circulació previstes i del medi que travessin. L'amplària mínima entre alineacions serà de vuit (8) metres.
3. Els marges de les vies, quan discorrin per sòl no urbanitzable, estaran sotmesos a les limitacions i servituds
que determina la Llei 51/1974 de carreteres, els quals es representen en l'esquema que s'acompanya. Quan
discorrin per sòls urbanitzables i urbans, estaran sotmesos a les condicions que el Pla General estableix.
C) Condicions específiques dels carrers particulars.
1. Es defineixen com a tals els de propietat privada que figurin amb aquest caràcter en els Plans i Estudis de
Detall. Mentre conservin aquesta qualificació, l'Ajuntament exercirà l'oportuna inspecció i vigilància.
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2. La seva urbanització s'executarà pels particulars o entitats promotores dels respectius projectes, i la seva
execució s'ajustarà a les prescripcions i característiques establertes per l'Ajuntament per a les vies públiques, i
hauran de disposar dels serveis urbans que assenyala
la Llei del sòl, a més dels de jardineria i xarxes de reg. Els projectes s'ajustaran a la normativa municipal sobre
la matèria.
3. Les autoritats municipals estaran facultades per exigir la utilització pública del carrer o carrers particulars, i
en regularan l'ús conforme a les necessitats de la ciutat; els propietaris podran proposar el seu lliurament i
conservació a l'Ajuntament, amb cessió gratuïta prèvia a aquest, lliure de càrregues i gravàmens d'aquests
carrers, els quals hauran d'estar dotats de la totalitat dels serveis assenyalats en el número anterior i en
perfectes condicions d'urbanització.
4. Si amb posterioritat a l'obertura d'un carrer particular es modifiqués el Pla d'Ordenació del sector en el qual
es trobin inclosos, es mantindrà la seva qualificació urbanística de terreny viari amb caràcter general, i
s'incorporaran aquests al patrimoni municipal, d'acord amb el sistema d'actuació previst en aquesta ordenació.
5. En cap cas es podran admetre obertures de carrers particulars que donin lloc a augment de volum, altures i
densitat d'edificació, diferents a les fixades en el Pla d'Ordenació.
6. Respecte a la tramitació de llicències d'alineació i d'edificació s'estarà al previst en les presents normes i al
que sobre aquest tema tingui establert l'Ajuntament.
7. Es podran disposar carrers en fons de sac que tindran una longitud màxima de cent (100) metres i traçat
senzill, evitant corbes pronunciades, en el seu final es projectaran espais suficients que permetin el gir dels
vehicles. S'uniran per senderes de vianants que permetin enllaços còmodes i es preveurà la instal·lació dels
serveis complementaris o d'infraestructura. No podran servir a més de dos-cents (200) habitatges i la seva
amplària mínima entre alineacions serà de vuit (8) metres.
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D) Estacions d'autobusos.
1. En les estacions d'autobusos podran construir-se edificis per a l'atenció de l'usuari, naus d'estació i serveis
complementaris.
2. La seva edificabilitat no superarà la quantia d'un (1) metre quadrat per cada metre quadrat de sòl.
3. En tots els casos compliran les condicions que per a cada ús s'estableixen en aquestes normes.
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

4. L'ocupació no superarà el seixanta (60) per cent de la parcel·la.
5. L'altura màxima i altres paràmetres definidors de l'edificació es definiran en el Pla Parcial del Sector núm. 6.
6. Aquesta regulació específica s'aplicarà a la dotació V.G. 35 definida en els plans B-2, la qual formarà part del
sistema general de comunicacions.
E) Estacionament en la via pública.
1. Els estacionament que s'estableixin en les vies públiques no interferiran el trànsit d'aquestes, i hauran de
comptar amb un passadís de circulació amb les condicions dimensionals mínimes que s'assenyalen a
continuació:
Unidireccional (a un o a banda i banda):
- Aparcament en línia, tres (3) metres.
- Aparcament en bateria, cinc (5) metres.
- Aparcament en espina, quatre (4) metres.
Bidireccional:
- Aparcament en línia, quatre-cents cinquanta (450) centímetres.
- Aparcament en bateria, sis-cents vuitanta (680) centímetres.
- Aparcament en espina, cinc-cents (500)centímetres.
2. Cada tres (3) places d'aparcament es plantarà un arbre que, a més d'aportar ombra, disciplini la posició dels
vehicles.
F) Serveis de l'automòbil.

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
26 de març de 2015
Fascicle 68 - Sec. I. - Pàg. 13466

En les bandes laterals del viari, en les localitzacions que assenyalés l'Ajuntament en funció de les condicions
estètiques, de trànsit i de seguretat del lloc, es podran disposar instal·lacions per al proveïment de combustible
per als vehicles automòbils i activitats complementàries, amb una ocupació de la superfície coberta no tancada
inferior a dos-cents (200) metres quadrats i una altura que no superi els cinc (5) metres; podrà disposar-se
també una superfície màxima coberta i tancada que haurà de complir les normes particulars de la zona en què
es trobi enclavada.
6.5.41. Aparcaments públics.
A) Definició i classes.
1. Aparcaments públics són els espais en contacte amb la xarxa viària destinats a l'emmagatzematge temporal
de vehicles.
2. Poden desenvolupar-se tant en edificis exclusius, com en superfície.
B) Aplicació.
1. Solament podran disposar-se aparcaments públics per iniciativa municipal o amb autorització prèvia de
l'Ajuntament.
2. L'autorització municipal estarà condicionada per un estudi de l'impacte sobre les condicions ambientals i
circulatòries. Es condicionarà també, per l'existència real del dèficit a pal·liar; pel fet que l'actuació no
desnaturalitzi l'ús de la superfície sota la qual es construeixi, si és baix rasant, ja sigui espai públic o zona
verda; pel compromís de reconstruir la situació prèvia en superfície en el cas que es trobi consolidada; pel
compromís d'atorgar simultàniament a tal superfície la destinació urbana que el Pla fixi en el cas que no ho
hagués aconseguit; i pel compromís de reparar les possibles pèrdues que l'actuació pogués causar.
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C) Accessos.
1. Es dissenyaran els accessos de manera que no afectin negativament punts d'especial concentració de
vianants, tals com creus de calçada, parades de transport públic, etc.
2. Els accessos podran ser unidireccionals de caràcter alternatiu per als inferiors a dos mil (2000) metres
quadrats. Per als compresos entre dos mil (2000) i sis mil (6000) metres quadrats hauran de comptar almenys
amb un accés bidireccional o dos unidireccionals diferenciats. En aparcaments de més de sis mil (6000) metres
quadrats, s'haurà de comptar almenys amb dos accessos bidireccionals a dos carrers diferents.
3. Les rampes d'accés i les de comunicació entre plantes, a excepció dels accessos propis de l'aparcament, no
podran ser bidireccionals, excepte si el seu traçat en planta és rectilini.
4. Els accessos per a vianants hauran de ser exclusius i diferenciats dels vehicles, excepte en els aparcaments la
superfície dels quals no superi els cinc-cents (500) metres quadrats. La comunicació entre plantes, si n'hi
hagués, haurà de fer-se mitjançant escales d'amplària
mínima de cent trenta (130) centímetres i ascensors si el desnivell és major que vuit (8) metres, i s'haurà de
disposar almenys dos ascensors i un altre més per cada mil (1000) metres quadrats que excedeixi la superfície
de cada planta a dues mil (2000) metres quadrats.
5. Si té diverses plantes, en cadascuna d'elles haurà d'haver-hi un nombre d'accessos per a vianants tal, que la
distància de qualsevol punt de la planta a un d'ells no sigui superior a quaranta (40) metres; per a plantes
superiors a dos mil (2000) metres quadrats hauran d'establir-se itineraris exclusius per a vianants.
6. Els carrers d'accés als vehicles tindran una amplària mínima de tres (3) metres.
7. Les rampes no tindran un pendent superior al setze per cent (16%) en trams rectes, ni al dotze per cent (12%)
en trams corbs, mesurada al llarg de l'eix del carril interior en cas de ser en corb i bidireccional. El radi de gir
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no podrà ser inferior a sis (6) metres. La secció de les rampes serà, com a mínim, de tres (3) metres per cada
sentit de circulació; la d'accés des de l'exterior, si és bidireccional i corba tindrà una secció mínima de sis-cents
setanta-cinc (675) centímetres.
D) Plaça d'aparcament.
Les dimensions de les places d'aparcament seran les que s'assenyalen a l'article 6.5.42. al seu apartat C). En
estacionaments públics es destinarà una quantia de places d'aparcament per a ús de minusvàlids, igual o
superior al dos per cent (2%) del nombre total de places. Aquestes places hauran de senyalitzar-se degudament
i tindran unes dimensions mínimes de 3,30x4,50 metres.
E) Disposició de les places.
Les places d'aparcament es disposaran mantenint les dimensions assenyalades a l'article 6.5.40. apartat E.
F) Altura lliure de pisos.
L'altura lliure de pis, no serà inferior a dos-cents trenta (230) centímetres.
G) Condicions de seguretat.
Si es disposessin aparcaments públics en locals tancats, hauran de complir les condicions que s'assenyalen a la
Secció 4a. del capítol 6è. de les presents normes, dedicada a condicions de seguretat.
H) Edificació sobre rasant.
Si l'aparcament es disposa sobre rasant, les seves condicions seran les de la zona en què s'edifiqui.
I) Edificació sota els espais públics.
Si l'aparcament es disposa sota els espais públics, s'atindrà a les condicions que, en cada cas, disposi
l'Ajuntament.
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J) Aparcaments en superfície.
Els aparcaments en superfície es condicionaran amb vegetació de manera que quedi dificultada la visió dels
vehicles i s'integri de la millor manera en l'ambient en què es trobi.
6.5.42. Aparcaments i garatges als edificis.
A) Dotació d'aparcament.
1. Tots els edificis i locals en els quals així ho tinguin previst aquestes normes en raó del seu ús i de la seva
localització, disposaran de l'espai que s'hi estableix per a l'aparcament dels vehicles dels seus usuaris. La
dotació de places d'aparcament s'assenyalarà en la normativa de zona o en la pròpia de l'ús.
2. La provisió de places d'aparcament és independent de l'existència de garatges privats, comercials i
d'estacionament públic.
3. L'Ajuntament, amb informe tècnic previ, podrà rellevar del compliment de la dotació d'aparcament en els
casos de locals que s'instal·lin en edificis existents que no comptin amb la provisió adequada de places
d'aparcament i en els quals la tipologia de l'edifici no permeti la instal·lació de les places addicionals
necessàries, o substituir-ho per aparcaments situats fora de la parcel·la de l'edifici.
4. De la mateixa manera es podrà procedir quan, per les característiques de suport viari, per la tipologia
arquitectònica, o per raons derivades de l'accessibilitat o de l'existència de places en estacionament públic
proper, la disposició de la dotació de les places d'aparcament
reglamentàries suposi una agressió al medi ambient o a l'estètica urbana.
5. En els usos en què l'estàndard de dotació d'aparcament s'expressi en unitats per metre quadrat, s'entendrà que
el còmput de superfície es realitza sobre la superfície útil de l'ús principal i dels usos necessaris per al seu
funcionament, sense computar els espais destinats a magatzematge, elements de distribució, cambres
d'instal·lacions de servei i semblants.
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6. Per a implantacions d'usos especials o per a aquells que requereixin per la seva singularitat un tractament
individualitzat, es determinarà la dotació de places d'aparcament amb informe previ vinculant dels serveis
tècnics corresponents.
7. L'Ajuntament podrà denegar la seva instal·lació en aquelles finques que estiguin situades en vies que, pel seu
trànsit o característiques urbanístiques singulars així ho aconsellin.
8. En tot cas, les places d'aparcament que s'estableixen com a obligatòries, com a dotació que són dels locals,
es consideren inseparables d'aquests, als efectes dels quals figuraran així en la corresponent llicència
municipal.
9. No obstant el que disposen els paràgrafs precedents, i per evitar excessius passos de vehicles sobre les
voreres, no es permetrà la construcció d'aparcaments, amb capacitat igual o inferior a deu places de vehicles, a
les zones 1, 2, 3 i 4. Quan de l'aplicació de la taula de mòduls anteriors, resulti una capacitat mínima necessària
superior a deu places, la construcció d'aparcament
serà obligatòria. Podran permetre's construccions d'aparcaments inferiors a deu places, sempre que l'accés a
aquest sigui mancomunat amb el d'un altre aparcament d'un edifici adjacent, de manera que la capacitat total
suma de tots dos sigui superior a deu places.
B) Solucions per a la dotació d'aparcament.
1. La dotació d'aparcament haurà de fer-se en espais privats mitjançant alguna de les solucions següents:
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a) En la pròpia parcel·la, bé sigui a l'espai lliure o edificat.
b) En un espai comunal, sigui lliure, en aquest cas s'establirà la servitud corresponent, o edificat.
2. Quan per les característiques del suport viari, per tipologia arquitectònica, o per raons derivades de
l'accessibilitat o de l'existència de places en estacionament públic proper, la dotació de places d'aparcament
reglamentàries sigui tècnicament impossible de complir o suposi una agressió al medi ambient o a l'estètica
urbana, l'Ajuntament, amb informe tècnic previ, podrà considerar complerta la dotació d'aparcament dels
edificis mitjançant les places que hi hagués a la via o espais públics sobre o baix rasant, en aquest cas estarà
habilitat per a l'establiment d'un cànon d'ús preferencial.
3. L'edificació destinada a habitatge unifamiliar s'exceptua del compliment de les condicions establertes a
l'apartat A de el present article.
C) Plaça d'aparcament.
1. S'entén per plaça d'aparcament una porció de sòl pla amb les següents dimensions segons el tipus de vehicle
que es prevegi:
Tipus de vehicle
Automòbils grans
Automòbils lleugers

Longitud (m)
5,0
4,5

Latitud (m)
2,5
2,2

2. La superfície mínima obligatòria de garatge serà, en metres quadrats, el resultat de multiplicar per vint (20)
el nombre de les places d'aparcament que es disposi, incloent així les àrees d'accés i maniobra.
3. En tots els aparcaments es disposarà, almenys, el deu per cent (10%) de les seves places per a automòbils
grans.
4. No es considerarà plaça d'aparcament cap espai que, fins i tot complint les condicions dimensionals, manqui
de fàcil accés i maniobra per als vehicles.
D) Garatges.
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S'entén per garatge l'espai edificat destinat a l'aparcament de vehicles. Podrà autoritzar-se la utilització com a
garatge dels locals emplaçats en les següents situacions:
a) A les plantes baixes o baix rasant dels edificis.
b) En edificacions autoritzades sota els espais lliures de les parcel·les.
c) En edificis exclusius.
E) Accessos als garatges
1. Els garatges i els seus establiments annexos disposaran en tots els seus accessos a l'exterior d'un espai de tres
(3) metres d'amplària i cinc (5) metres de fons, com a mínim, amb pis horitzontal, en el qual no podrà
desenvolupar-se cap activitat. El paviment d'aquest espai haurà d'ajustar-se a la rasant de la vorera, sense
alterar per res el seu traçat. La porta del garatge no sobrepassarà en cap punt l'alineació oficial i tindrà una
altura mínima de dues (2) metres. Als carrers amb pendent, aquesta altura es mesurarà en el punt més
desfavorable.
2. Les rampes rectes no sobrepassaran el pendent del setze per cent (16%) i les rampes en corba, del dotze per
cent (12%), mesurada per la línia mitjana. La seva amplària mínima serà de tres (3) metres, amb el sobreample
necessari en les corbes, i el seu ràdio de curvatura, mesurat també a l'eix, serà superior a sis (6) metres.
3. Els garatges de menys de sis-cents (600) metres quadrats poden utilitzar com a accés el portal de l'immoble
quan el garatge sigui per a ús exclusiu dels ocupants de l'edifici. Els accessos d'aquests garatges de menys de
sis-cents (600) metres quadrats podran servir també per donar entrada a locals amb usos autoritzables, sempre
que l'ample de l'accés sigui superior a quatre (4) metres, i en els de menys de dos-cents (200) metres quadrats,
sigui superior aquest accés a tres (3) metres, i s'haurà d'establir una diferència a nivell de deu (10) centímetres
entre la zona de vehicles i la de vianants, amb una amplària mínima per a aquesta de seixanta (60) centímetres.
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4. Els garatges de sis-cents (600) a dos mil (23000) metres quadrats podran disposar d'un sol accés per a
vehicles, però comptaran amb un altre per als vianants distanciat d'aquell, dotat de vestíbul estanc, amb dobles
portes resistents al foc i amb ressorts de retenció per a possibles atacs al foc i salvament de persones. L'ample
mínim d'aquest accés serà d'un (1) metre.
5. Per a garatges de superfície superior a sis-cents (600) metres quadrats la secció de les rampes serà de tres (3)
o sis (6) metres si és rectilínia, segons sigui unidireccional o bidireccional, i de tres-cents cinquanta (350)
centímetres si la rampa no és rectilínia. Si la rampa no és rectilínia i bidireccional i serveix d'accés a l'exterior,
la seva secció serà de sis-cents setanta-cinc (675) centímetres repartits en tres-cents cinquanta (350) per al
carril interior i tres-cents vint-i-cinc (325) per a l'exterior.
Per a garatges de menys de dos mil (2000) metres quadrats que comptin amb un sol accés unidireccional i ús
alternatiu de la rampa d'accés, la longitud en planta de la rampa o accés no podrà superar vint-i-cinc (25)
metres.
6. En els garatges amb superfície superior a dos mil (2000) metres quadrats l'entrada i sortida hauran de ser
independents o diferenciades, amb un ample mínim per a cada direcció de tres (3) metres i disposaran d'un
accés per a vianants. En els superiors a sis mil (6000) metres
quadrats, hauran d'existir accessos a dos carrers, amb entrada i sortida independent o diferenciades en
cadascuna d'elles.
7. Podrà permetre's l'ocupació d'aparells muntacotxes. Quan l'accés sigui exclusivament per aquest sistema, se
n'instal·larà un per cada vint places o fracció superior a deu. L'espai d'espera horitzontal tindrà un fons mínim
de deu (10) metres i el seu ample no serà inferior a sis (6) metres.
8. S'autoritza la mancomunitat de garatges.
9. Els accessos se situaran, si pot ser, de tal forma que no es destrueixi l'arbrat existent. En conseqüència, es
procurarà emplaçar els guals preservant els escocells corresponents.
F) Altura lliure de garatges.
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L'altura lliure en els garatges serà com a mínim, de dos-cents deu (210) centímetres, mesurats en qualsevol
punt de la seva superfície.
G) Escales en els garatges.
Les escales tindran un ample mínim d'un (1) metre per a garatges de fins a sis mil (6000) metres quadrats i
superior a cent trenta (130) centímetres en els de major superfície.
H) Ventilació de garatges.
1. En garatges subterranis, la ventilació natural o forçada serà projectada amb suficient amplitud per impedir
l'acumulació de fums o gasos nocius en proporcions superiors a les admeses per la normativa. Es farà per patis
o xemeneies exclusives per a aquest ús, estanques, amb secció uniforme al llarg de tot el seu traçat, construïdes
amb elements resistents al foc, que sobrepassaran un (1) metre l'altura màxima.
Si desemboquen en llocs d'ús o accés al públic, tindran una altura mínima des de la superfície trepitjable de
dos-cents cinquanta (250) centímetres.
a) Per a ventilació natural es disposarà un (1) metre quadrat de secció de xemeneia per cada dos-cents
(200) metres quadrats de superfície del local, i existirà almenys un conducte vertical en cada quadrat de vint
(20) metres de costat en què idealment pugui dividir-se aquest.
b) S'entén per ventilació forçada aquell conjunt d'elements que garanteixin un escombratge complet
dels locals, amb una capacitat mínima de sis renovacions per hora i les boques d'aspiració de la qual estiguin
disposades de manera que existeixin almenys dues boques en projecció vertical sobre el sòl per cadascun dels
quadrats de quinze (15) metres de costat en què idealment pugui ser dividit el local.
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En garatges de superfície igual o superior a mil (1000) metres quadrats, s'efectuarà la instal·lació de
detecció de CO amb sistema de condicionament automàtic dels ventiladors. Els detectors seran els
establerts per la Norma UNE corresponent i s'instal·laran en els punts més desfavorablement ventilats i
en la proporció d'un per cada cinc-cents metres quadrats de superfície de garatge o fracció.
El comandament dels extractors se situarà a l'exterior del recinte del garatge o en una cabina resistent al
foc i fàcil accés.
2. En edificis exclusius per a aquest ús, podrà autoritzar-se la ventilació de les plantes sobre rasant a través de
buits en façana al carrer, sempre que les seves dimensions i situació garanteixin el nivell de ventilació adequat.
En qualsevol cas, aquests buits distaran com a mínim
quatre (4) metres de les finques adjacents.
I) Aparcament als espais lliures.
1. No podrà utilitzar-se com a aparcament sobre el sòl dels espais lliures de parcel·la o patis d'illa més
superfície que la corresponent al quaranta per cent (40%) d'aquells.
2. Als espais lliures que es destinin a aparcaments de superfície no s'autoritzaran més obres o instal·lacions que
les de pavimentació i es procurarà que aquest ús sigui compatible amb l'arbrat.
3. Els garatges subterranis baix espais lliures estaran coberts de manera que sigui possible aportar sobre la seva
superfície una capa de terra per a l’enjardinament de vuitanta (80) centímetres d'espessor.
J) Prevenció d'incendis.
Els garatges de superfície superior a sis-cents (600) metres quadrats seran considerats locals de risc d'incendis,
per la qual cosa hauran de complir les condicions especials de prevenció que s'assenyalen a l'art. 6.4.11.
6.5.43. Instal·lacions portuàries.
Les instal·lacions portuàries estan compostes pels terrenys i infraestructures de superfície o subterrànies
disposades per a la forma de transport de persones i mercaderies per via marítima. Comprenen la zona núm. 12
de les previstes per al sòl urbà en el plànol B-1 de Classificació, Qualificació i Regulació del Sòl i l'Edificació.
SUBSECCIÓ 7a. - DOTACIÓ DE PARCS I JARDINS PÚBLICS
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6.5.44. Definició i classes.
1. Comprèn els terrenys destinats a plantacions d'arbrat i jardineria a fi de garantir la salubritat, repòs i esplai
de la població; a millorar les condicions ambientals dels espais urbans; a protegir i aïllar les vies de trànsit
ràpid; al desenvolupament de jocs infantils i, en general, a millorar les condicions estètiques de la ciutat.
2. A l'efecte del seu detall a l'espai, i, si escau, de l'establiment de condicions particulars, es distingeixen les
següents classes:
a) Parc urbà: que correspon a les dotacions destinades fonamentalment a l'oci, al repòs i a millorar la
salubritat i qualitat ambiental.
b) Parc esportiu: que correspon a les àrees condicionades bàsicament per a l'exercici de l'esport
programat a l'aire lliure.
c) Jardí: que correspon als espais enjardinats urbanitzats destinats, tant al gaudi de la població, com a
l'ornament i millora de la qualitat estètica del seu entorn.
d) Àrea enjardinada: que correspon a les àrees amb condicionament vegetal destinades a la defensa
ambiental, al repòs dels vianants i a l'acompanyament del viari.
6.5.45. Parcs urbans.
1. Els parcs urbans mantindran una primacia de la zona repoblada sobre la condicionada mitjançant
urbanització.
2. Podran formar-se per la combinació de qualsevol dels components i elements d'enjardinament, sense perdre
el caràcter amb què els defineix l'apartat 1.
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3. Podrà disposar-se edificació només per a usos d'oci i cultura amb una ocupació màxima del cinc (5%) per
cent de la seva superfície i sense depassar l'altura mitjana de l'arbre de port tipus de les espècies properes.
4. Els parcs urbans comptaran amb els següents elements: jocs infantils, jocs per a preadolescents, jocs lliures i
àrees per a l'esport no reglat. Comptaran amb la presència d'aigua almenys en un cinc per cent (5%) de la seva
superfície.
6.5.46. Parcs esportius.
1. Les seves instal·lacions esportives es disposaran preferentment a l'aire lliure. No obstant això podran
disposar-se en edificació tancada sempre que no ocupin més del cinc per cent (5%) del parc esportiu, i poden
assolir una edificabilitat de 0,7 metres quadrats per cada metre
quadrat de superfície.
2. Les àrees no ocupades per instal·lacions esportives, cobertes o descobertes, representaran, almenys, el vint
per cent (20%) de la superfície del parc esportiu i hauran de condicionar-se i enjardinar-se amb els criteris
assenyalats per als parcs i els jardins.
6.5.47. Jardins.
1. Els jardins es dissenyaran donant prioritat als elements ornamentals i a les àrees adequades per a l'estada de
les persones.
2. Disposaran de jocs infantils i de preadolescents, recipients d'arena i aigua ornamental; el seu arbrat haurà de
manifestar els seus eixos i perspectives; comptaran amb cultius de flors. No es disposarà espai per a esport, ni
tan sols no reglat i no s'autoritza cap edificació.
6.5.48. Àrees enjardinades.
1. Es dissenyaran tenint en compte la funció urbana que hagin de complir. En aquelles la funció de la qual sigui
d'acompanyament del viari, l'alteració de la posició relativa, o de la quantia de la seva superfície entre la
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calçada i l'àrea enjardinada, que representi una millora per a la circulació, s'entendrà que no modifica el Pla
General.
2. Les àrees enjardinades integrades en les instal·lacions per a la infraestructura compliran l'assenyalat a
l'article 6.4.37 en el seu apartat J.
6.5.49. Components per al disseny dels jardins i àrees enjardinades.
Els components bàsics dels jardins són els següents:
a) Jocs infantils: formats per elements de mobiliari i àrees d'arena.
b) Jocs de preadolescents: formats per mobiliari, i àrees de jocs no estandarditzats, àrees d'arena i làmines
d'aigua.
c) Jocs lliures: camps de jocs a l'aire lliure tals com la petanca, les bitlles, etc.
d) Àrees d'esport no reglat, per a l'exercici informal d'esports, sense requeriments dimensionals reglamentaris.
e) Àrees de plantació i enjardinament.
f) Illes d'estada, llocs condicionats per al repòs i esbarjo passiu.
g) Zones de defensa ambiental, mitjançant arbrat i enjardinament per a la protecció de remors i la retenció de
partícules contaminants.
6.5.50. Accés als edificis des dels parcs i jardins.
Des dels espais lliures es podrà realitzar l'accés als edificis, sempre que para això comptin amb una franja
pavimentada immediata amb una amplària mínima de tres (3) metres que faciliti l'accés de persones i de
vehicles de servei, i el portal més llunyà no es trobi a més de quaranta (40) metres de la calçada.
SUBSECCIÓ 8a. - ÚS DOTACIONAL PER A EQUIPAMENT
6.5.51. Condicions de l'ús dotacional per a equipaments.
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Han quedat resoltes i definides en la Subsecció 4a. que regula l'ús d'equipament.

TÍTOL II. NORMES PARTICULARS PER A CADA CLASSE DE SÒL
CAPÍTOL 7è.- CONDICIONS PARTICULARS PER A LA CLASSE DE SÒL URBÀ ORDENANCES
DE L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL
SECCIÓ 1a.- ORDENANCES COMUNES A TOTES LES ZONES
7.1.1. Definició.
D'acord amb l'establert en l'article 40.2 del Reglament de Planejament de les Normes Urbanístiques en el sòl
urbà presenten el caràcter d'ORDENANCES DE L'EDIFICACIÓ I ÚS DEL SÒL. Comprenen ordenances de
comuna aplicació a totes les zones en què es qualifica el sòl urbà i ordenances particulars per a cadascuna
d'elles.
7.1.2. Àmbit territorial d'aplicació.
L'àrea d'aplicació de les presents ordenances és la superfície de terrenys compreses en els perímetres delimitats
com a Sòl Urbà en els Plànols de Classificació del Sòl B-1 d'aquest Pla General, així com aquells que, en
execució de l'establert en el P.G. quant a desenvolupament a Plans i Projectes i havent-hi estat classificats com
a Sòl Urbanitzable arribin a disposar de les necessàries infraestructures i serveis d'acord amb l'exigit en aquest
P.G. per al Sòl Urbà.
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7.1.3. Coneixement obligat de les ordenances.
D'acord amb l'establert en l'art. 57 de la L.S. els particulars i tècnics promotors d'edificacions estan obligats,
igual que l'Administració, al compliment de les disposicions sobre ordenació urbana contingudes en aquest P.G.
incorrent en la responsabilitat que pugui derivar-se de la seva incorrecta aplicació o desconeixement.
7.1.4. Edificis fora d'ordenació.
Als edificis i instal·lacions erigits amb anterioritat a l'aprovació del present Pla General que resultessin
disconformes amb el contingut del mateix en raó a la diferent regulació de les condicions d'edificabilitat i
aprofitament, podran realitzar-se les obres de reparació que exigís la higiene, l'ornament i la conservació de
l'immoble, així com obres parcials de consolidació, modernització i millora, per no estar prevista la seva
demolició. En tot cas, les obres que afectin a les façanes i cobertes dels edificis no podran contravenir les
condicions compositives i estètiques de les presents normes en el que resultessin de possible aplicació.
En aquests edificis no es podran realitzar obres d'augment de volum existent, i en cas de demolició, les
edificacions de nova planta hauran d'ajustar-se íntegrament al contingut de les presents normes.
Les construccions existents a l'entrada en vigor del present Pla General podran seguir sent utilitzades per als
usos pels quals van ser autoritzades, encara que resultessin disconformes amb la nova regulació d'usos, tret que
aquelles haguessin de ser demolides. Els usos disconformes no podran ser ampliats en cap cas.
En els supòsits de demolició total o de demolició parcial per a reestructuració total els usos hauran d'ajustar-se
a les determinacions del Pla General.
7.1.5. Classes d'àrees.
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A l'efecte de l'aplicació diferenciada dels paràmetres i condicions generals de l'edificació i de les seves
relacions generals de l'edificació i de les seves relacions amb l'entorn, el Pla General distingeix en el sòl urbà,
tres classes d'àrees:
a) Àrees d'ordenació, en les quals, amb la regulació continguda en aquestes Normes, pot culminar-se el procés
urbanístic. Aquest tipus d'àrees rep la denominació de zones.
b) Àrees de planejament incorporat, en les quals es manté amb caràcter general el planejament parcial redactat
en desenvolupament del Pla General que ara es revisa. En aquestes àrees seran aplicables les normes de
caràcter general del Títol I, mentre que com a normes particulars regiran les contingudes en les pròpies
Ordenances dels seus Plans Parcials i només subsidiàriament per a aquells aspectes que no apareguin regulats
en aquestes últimes, s'aplicaran les condicions particulars que per al sòl urbà es defineixen en el present Títol
II.
Les tres àrees de planejament incorporat que es recullen en el Sòl Urbà són les següents:
- A.P.I núm. 1: Pla parcial de l'antic Polígon núm. 30 aprovat definitivament per la C.P.U.B. el 9 de juny de
1981, incorporat amb rectificacions.
- A.P.I. núm. 2: Pla parcial de l'antic Polígon núm. 16 aprovat definitivament per la C.P.U.B. el 13 de febrer de
1978, en aquella part del mateix incorporada a la classe de sòl urbà d'aquest Pla General.
- A.P.I. núm. 3: Pla parcial de l'antic Polígon núm. 26 aprovat definitivament per la C.P.U.B. el 15 de novembre
de 1976.
c) Àrees remeses a planejament posterior, en les quals el Pla General interposa, entre les seves determinacions i
l'edificació, algun instrument per al seu desenvolupament. Presenten aquest caràcter d'àrees remeses a
planejament posterior tres tipus de situacions:
- Illes incloses a les àrees d'ordenació, corresponents a Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2, per les
quals la norma 7.2.3. exigeix la redacció d'un Estudi de Detall.
- Àrees incloses en Unitats d'Actuació, per les quals el conjunt de plànols B-2 i la norma 7.2.3. exigeix la
redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior.
- Àrees incloses en Unitats d'Actuació per les quals el conjunt de plànols B-2 i la Norma 7.2.3. exigeix la
redacció d'un Pla Especial de Protecció i Conservació.
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La redacció dels Plans Especials i Estudis de Detall previstos se sotmetrà a l'establert en el R.P. i en articles
4.3.1. a 4.4.4. ambdós inclosos de les presents normes, així com al que s'especifica en la norma 7.3.2.
SECCIÓ 2a.- UNITATS D'ACTUACIÓ I ÀREES REMESES A PLANEJAMENT I/O GESTIÓ
POSTERIOR EN SÒL URBÀ
7.2.1. Definició.
Constitueixen un conjunt d'àrees, incloses a la classe de sòl urbà, els àmbits del qual es recullen amb caràcter
indicatiu en el conjunt de plànols B-2.
7.2.2. Desenvolupament i gestió.
En aquest conjunt d'Unitats d'Actuació hauran de realitzar-se les següents actuacions:
1. Tramitar la corresponent delimitació de la Unitat conforme al previst en l’article 36 del R.G.
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2. En aquelles Unitats d'Actuació en què s'exigeix la redacció d'Estudis de Detall, confeccionar i tramitar
aquests amb la finalitat de definir l'ordenació dels volums i precisar les alineacions i rasants del possible viari
local previst en els plànols B-1 i B-2. En aquestes Unitats d'Actuació han de considerar-se com a vinculants les
determinacions que quant a definició de sistemes locals contenen els plànols B-1 i B-2.
3. En aquelles Unitats d'Actuació en què no sigui precisa la redacció de cap figura de planejament - unitats 1,
2, 3, 4, 11, 13, 20 i 11 s'adoptarà com a ordenació definitiva la continguda en els plànols B-1 i B-2. No obstant
això, s'admet la possibilitat de redactar un Estudi de Detall per a les mateixes, així com per a altres àmbits del
sòl urbà, si l'Ajuntament ho considerés convenient a fi de millor precisar les determinacions de planejament en
ell contingudes, havent-ne de respectar en aquest supòsit com a mínim, la quantia, forma i situació de les àrees
pertanyents al sistema local d'espais lliures, així com la quantia de les àrees incloses en el sistema local
d'equipaments.
L'edificació en aquestes Unitats d'Actuació es realitzarà a través de llicències directes d'edificació que se
sotmetran a les condicions de la normativa zonal corresponent.
4. En aquelles Unitats d'Actuació en què s'exigeix la redacció d'un Pla Especial de Reforma Interior,
confeccionar i tramitar aquest amb els objectius assenyalats en l'article 7.2.3. d'aquestes Normes Urbanístiques.
5. En aquelles Unitats d'Actuació en què s'exigeix la redacció d'un Pla Especial de Protecció i Conservació,
confeccionar i tramitar aquest amb els objectius assenyalats en l'article 7.2.3. d'aquestes normes urbanístiques.
6. Seran de cessió obligatòria i gratuïta els terrenys pertanyents a les Unitats d'Actuació que d'acord amb el
previst en els punts anteriors resultin inclosos en els sistemes locals de viari, espais lliures i equipament.
7. En aquelles Unitats d'Actuació en què calgui redactar Estudis de Detall o Plans Parcials de Reforma Interior
no es podran concedir Llicències fins que aquest planejament i els seus corresponents projectes de gestió
estiguin definitivament aprovats.
8. En aquelles Unitats d'Actuació en què no calgui redactar les figures de planejament enumerades en el
paràgraf anterior, no es podran concedir llicències fins que no s'aprovin definitivament els projectes de gestió
prevists per executar les mateixes.
9. Les càrregues definides en el punt 6 i els beneficis resultants de l'ordenació, conforme al previst en 2, 3, 4, i
5 hauran de ser justament repartides entre els propietaris inclosos en la delimitació de la unitat d'actuació, tret
que el sistema d'actuació previst sigui el d'expropiació. A aquest efecte haurà de redactar-se i tramitar-se el
corresponent projecte de Reparcel·lació o de Compensació en funció que la iniciativa d'execució sigui,
respectivament, pública o privada, o en el d'Expropiació per iniciativa pública si escau.
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10. En relació amb l'especificat en el punt anterior, el Programa d'Actuació del Pla preveu el següent:
- S'executaran per iniciativa privada les Unitats d'Actuació núm. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 24 i 11'.
- S'executaran per iniciativa pública les Unitats d'Actuació núm. 2, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 23 i 25.
Si la iniciativa privada incomplís les previsions temporals que sobre aquest tema conté el Programa d'Actuació,
l'Ajuntament podrà subrogar-se en l'execució de les corresponents Unitats d'Actuació, acordant la substitució
del sistema d'actuació. Podrà canviar-se la iniciativa pública prevista en el Pla General per la privada, a petició
raonada dels propietaris de l'àmbit de la Unitat d'Actuació, sempre que representin com a mínim al seixanta per
cent del sòl inclòs en aquell i s'adquireixin davant l'Ajuntament els corresponents compromisos temporals
d'execució.
7.2.3. Objectius i condicions particulars d'ordenació i edificació per a totes les àrees de sòl urbà remeses
a planejament posterior.
1. Hauran de redactar-se i tramitar-se Estudis de Detall d'ordenació de volums en les illes edificables de les
Unitats d'Actuació núm. 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 24.
2. Hauran de redactar-se i tramitar-se Plans Especials de Reforma Interior en les Unitats d'Actuació núm. 5, 7 i
9.
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3. Hauran de redactar-se i tramitar-se Plans Especials de Protecció i Conservació per a les Unitats d'Actuació
núm. 21, 22 i 23 així com un Pla Especial d'Ordenació per a la Unitat d'Actuació núm. 25, Zona de Serveis del
Port.
4. Els Estudis de Detall esmentats en el punt 1 se sotmetran a les condicions particulars de la norma zonal
corresponent.
La suma d'aprofitaments en les diferents illes edificables definides en cada Unitat d'Actuació no superarà
l'edificabilitat corresponent a l'aplicació sobre la superfície bruta d'aquelles dels següents coeficients:
 U.A. núm. 8 : 0,65 m2/m2
 U.A. núm. 10: 0,65 m2/m2
 U.A. núm. 12: 0,65 m2/m2
 U.A. núm. 14: 0,90 m2/m2
 U.A. Núm. 15: 0,90 m2/m2
 U.A. Núm. 16: 0,90 m2/m2
 U.A. núm. 17: 0,90 m2/m2
 U.A. núm. 18: 0,65 m2/m2
 U.A. núm. 24: 0,75 m2/m2
En la Unitat d'Actuació núm. 6 l'ordenació de volums a desenvolupar sobre les illes edificables no superarà per
a cadascuna d'elles l'aprofitament assignat en l'antic Pla Especial del Polígon núm. 4 d'acord amb el previst en
la documentació aprovada provisionalment per l'Ajuntament per a les illes respectivament equivalents A, B i C,
que s'incorpora al present Pla General en l'Annex que acompanya a aquestes normes urbanístiques.
L'aprofitament assignat a aquestes illes era el següent:
 A 10 m3/m2
 B 10 m3/m2
 C 10 m3/m2
En la Unitat d'Actuació núm. 24 l'edificació que es defineixi en el corresponent Estudi de Detall no haurà de
sobrepassar la cota de coronació del monticle i la seva arquitectura haurà d'adaptar-se a la topografia del
terreny, la qual cosa haurà de demostrar-se en aquell. Aquest Estudi de Detall serà objecte a més d'un Estudi
d'Avaluació d'Impacte Ambiental.
5. Els Plans Especials de Reforma Interior se sotmetran en tant que sigui possible, donades les circumstàncies
de l'estat actual del territori a ordenar, a la norma zonal corresponent. Els objectius, usos i nivells d'intensitat
seran els següents:
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A) P.E.R.I. de la Unitat d'Actuació núm. 5.
- Objectius:
- Ordenar l'àrea industrial de G.E.S.A tant quant a les instal·lacions existents com a les de la seva futura
ampliació.
- Definir l'àmbit dels espais lliures de protecció de la Torrentera PP-11 i Zona Verda Pública PL-5.
- Definir el traçat viari, alineacions i rasants, dels elements del sistema general de comunicacions VG-9, VG101, VG-102 i VG-103, així com del de caràcter local que se creï.
- Desenvolupar l'ordenació de volums de l'àrea corresponent a la futura ampliació de les instal·lacions de
G.E.S.A:
- Usos i nivells d'intensitat:
L'ús serà l'industrial conforme al previst en la normativa de la Zona núm. 11.
El coeficient global d'aprofitament sobre l'àrea industrial, amb exclusió per tant dels elements pertanyents al
sistema general de comunicacions, serà com a màxim de 2,00 m3/m2.
B) P.E.R.I. de la Unitat d'Actuació núm. 7.
- Objectius:
- Ordenar l'àrea industrial de C.A.M.P.S.A pel que fa a les instal·lacions existents i terrenys adjacents.
-Definir l'àmbit dels espais lliures de protecció de la Torrentera PP-12 i Zona Verda Pública PL-6, incrementant
aquest últim amb noves Zones Verdes Públiques fins a arribar en conjunt com a mínim a un 10% de la
superfície bruta de la Unitat d'Actuació.
-Completar el traçat viari, alineacions i rasants del viari local interior que es considera necessari.
-Definir l'ordenació de volums del conjunt de l'àrea edificable del P.E.R.I. recollint l'existent i completant-ho
amb les possibles noves edificacions.
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- Usos i nivells d'intensitat:
L'ús serà l'industrial conforme al previst en la normativa de la Zona núm. 11.
El coeficient global d'aprofitament sobre la Unitat d'Actuació amb exclusió per tant dels elements pertanyents
al sistema general de comunicacions serà com a màxim de 2,00 m3/m2.
C) P.E.R.I. de la Unitat d'Actuació núm. 9.
- Objectius:
-Ordenar l'àrea industrial de l'antic Polígon núm. 14 de "Puig den Valls" que avui dia presenta un elevat grau de
consolidació de l'edificació amb manca gairebé absoluta d'ordenació.
-Definir l'àmbit de la zona verda pública - parc lineal de vora - PL-7, incrementant-la amb noves zones verdes
públiques fins a arribar en conjunt com a mínim a un 10% de la superfície bruta de la Unitat d'Actuació.
-Definir la dotació EL-111 destinada a serveis urbans, preveient sòl per a un àrea d'equipament social al servei
del conjunt d'Unitat d'Actuació.
-Completar el traçat viari, alineacions i rasants, del viari local interior que es consideri necessari, del qual
formarà part la via VL- 11.
-Definir l'ordenació de volums per a tota la Unitat d'Actuació.
- Usos i nivells d'intensitat.
L'ús serà l'industrial conforme al previst en la normativa de la zona núm. 11. El coeficient global
d'aprofitament sobre la Unitat d'Actuació serà com a màxim de 2,00 m3/m2.
6. Els Plans Especials de Protecció i Conservació previstos es redactaran amb els objectius i condicions que
s'assenyalen a continuació:
A) Pla Especial de Protecció i Conservació de la Unitat d'Actuació núm. 21 Zona Arqueològica "Puig
des Molins" i Pla Especial de Protecció i Conservació de la Unitat d'Actuació núm. 22 "Dalt Vila, Sa
Penya, La Marina".
La necessitat de redactar planejament especial de protecció i conservació per a aquestes dues Unitats
d'Actuació, es deriva del prescrit en l’article 20 de la vigent Llei del Patrimoni, ja que ambdues àrees
constitueixen les zones declarades "Historicoartístiques" dins de l'àmbit del Conjunt Historicoartístic
d'Eivissa. L'esmentat article de la Llei del Patrimoni estableix textualment:
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1. La declaració d'un Conjunt Històric, Lloc Històric o Zona Arqueològica, com a Béns d'Interès
Cultural, determinarà l'obligació per al Municipi o Municipis en què es trobessin de redactar un Pla
Especial de Protecció de l'Àrea afectada per la declaració i un altre instrument de Planejament dels
previstos en la legislació urbanística que compleixi en tot cas les exigències en aquesta Llei establertes.
L'aprovació d'aquest Pla requerirà l'informe favorable de l'Administració competent per a la protecció
dels béns culturals afectats. S'entendrà emès informe favorable transcorreguts tres mesos des de la
presentació Pla. L'obligatorietat d'aquest Pla no podrà excusar-se en la preexistència d'un altre
planejament contradictori amb la protecció, ni en la inexistència prèvia de planejament general.
2. El pla al que es refereix l'apartat anterior establirà per a tots els usos públics l'ordre prioritari de la
seva instal·lació als edificis i espais que siguin aptes per a això. Igualment contemplarà les possibles
àrees de rehabilitació integrada que permetin la recuperació de l'àrea residencial i de les activitats
econòmiques adequades. També haurà de contenir els criteris relatius a la conservació de façanes i
cobertes i instal·lacions sobre les mateixes.
3. Fins a l'aprovació definitiva d'aquest Pla l'atorgament de llicències o l'execució de les atorgades abans
d'incoar-se l'expedient declaratiu del Conjunt Històric, Lloc Històric o Zona Arqueològica precisarà
resolució favorable de l'Administració competent per a la protecció dels béns afectats i, en tot cas, no es
permetran alineacions noves, alteracions en l'edificabilitat, parcel·lacions ni agregacions.
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4. Des de l'aprovació definitiva del Pla al qual es refereix aquest article, els Ajuntaments interessats seran
competents per autoritzar directament les obres que desenvolupin el planejament aprovat i que afectin
únicament a immobles que no siguin Monuments ni Jardins Històrics ni estiguin compresos en el seu
entorn, havent de donar compte a l'Administració competent per a l'execució d'aquesta Llei de les
autoritzacions o llicències concedides en el termini màxim de deu dies des del seu atorgament. Les obres
que es realitzin a l'empara de llicències contràries al Pla aprovat seran il·legals i l'Administració
competent podrà ordenar la seva reconstrucció o demolició amb càrrec a l'Organisme que hagués atorgat
la llicència en qüestió, sense perjudici del que es disposa en la legislació urbanística sobre les
responsabilitats per infraccions.
Podrà redactar-se un sol Pla Especial conjunt per a les dues Unitats d'Actuació, o dos Plans Especials, un
per a cadascuna d'aquestes. El present Pla General recomana utilitzar la primera d'aquestes fórmules.
Mentre es redacti, tramiti i aprovi el o els plans especials de protecció i conservació d'aquestes dues
Unitats d'Actuació en les normes tècniques de disseny i qualitat de l'edificació i condicions generals
d'usos, el règim de llicències s'acomodarà al previst en les condicions particulars de les zones 1, 2 i 3 així
com en les condicions particulars per a la protecció del patrimoni que li siguin d'aplicació i,
complementàriament, per a aquells aspectes que no quedin definits en les anteriors s'utilitzaran les
condicions de volum contingudes en el Quadre de Normes d'Ordenació Urbana del Pla General
definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre de 1973 per a les zones urbanes
números 1, 2 i 3 (doc. P.2-8). En cap cas es permetrà modificar les alineacions existents o alteracions en
l'edificabilitat; així mateix no s’admetran segregacions o agregacions de la parcel·lació existent.
Els objectius amb que haurà de redactar-se el planejament especial de protecció i conservació són els
següents:
- Formació d'un arxiu informatiu prou rigorós i complet com per aconseguir una actuació coordinada,
contínua, ràpida i fructífera en el temps.
- Conservació i millora del patrimoni edificat existent a les Zones Historicoartístiques.
- Conservació i millora d'elements urbans d'interès encara que no es tracti d'edificis o construccions
pròpiament dits i especialment a la zona arqueològica.
- Consecució de la necessària vitalització i vivència del conjunt sense convertir-ho en "Museu Mort",
sinó en una realitat viscuda projectada cap al futur.
- Fixació del paper del Conjunt Històric Artístic dins de la ciutat que l'inclou.
- Definició de la interrelació i connexió del Conjunt Historicoartístic amb la resta de la Ciutat.
- Creació d'unes bases sòlides que permetin conservar-se i auto mantenir-se.
- Actualització de la infraestructura del Conjunt Historicoartístic.
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- Planejament de les premisses que garanteixin unes bones condicions d'habitabilitat i ús als edificis del
Conjunt Historicoartístic.
- Definició del tractament corresponent a les àrees per als vianants i de tràfic rodat.
- Redacció de documents que indiquin clarament l'estat actual dels béns, avançant les necessitats de
conservació i la urgència de l'actuació precisa per a la seva millora i revaloració.
- Redacció d'ordenances - literals i gràfiques (plànols) - que assegurin les conclusions i decisions del
planejament especial, redactades conforme al que s'estableix en la següent secció de les presents normes
urbanístiques.
- Confecció del Catàleg de béns protegits diferenciant els nivells de protecció que es defineixen en la
següent secció de les presents Normes Urbanístiques.
B) Pla Especial de Protecció i Conservació de la Unitat d'Actuació núm. 23 "Es Soto".
L'objectiu d'aquest Pla Especial és definir d'una banda les mesures de protecció i conservació que han
d'establir-se sobre el paratge natural de "Es Soto", combinades amb un cert grau d'utilització del mateix
com a element del sistema general d'espais lliures, facilitant en part la seva accessibilitat i fixant els
possibles usos detallats a desenvolupar en el mateix.
Es prohibeix qualsevol tipus de construcció sobre el parc d'"Es Soto, excepte les que tinguin una finalitat
recreativa, sempre que presentin un caràcter d'instal·lació temporal desmuntable.
7. El Pla Especial d'Ordenació de la zona de serveis del Port, comprendrà tot l'àmbit de la seva delimitació
oficial, inclòs en la Unitat d'Actuació núm. 25. Haurà de ser objecte d'un Estudi d'Avaluació d'Impacte
Ambiental, no podent autoritzar-se edificació alguna en aquest àmbit fins que aquell no estigui definitivament
aprovat.
8. Es redactarà així mateix un Pla Especial específic per a solució de la prolongació del carrer de Ramón
Muntaner, per la qual cosa el traçat que de la mateixa figura en els plànols d'aquest Pla General no presenta
caràcter vinculant sinó merament indicatiu.
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SECCIÓ 3a.- CONDICIONS PARTICULARS PER A LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
7.3.1. Definició.
El Pla General inclou en la protecció del patrimoni tota l'àrea declarada el 13 de febrer de 1969 com a Conjunt
Historicoartístic incrementada amb l'ampliació acordada pel Govern Balear a proposta de la Conselleria de
Cultura. En la mateixa es diferencien tres zones:
a) Zona Historicoartística de Puig des Molins, també coneguda com a necròpoli púnica.
b) Zona Historicoartística de Dalt Vila, Sa Penya i la Marina.
c) Paratge Natural de "Es Soto".
d) Zona de respecte, compresa entre les anteriors i el límit del Conjunt Historicoartístic.
7.3.2. Protecció del Patrimoni.
En les tres primeres zones la protecció de les mateixes haurà de definir-se mitjançant la redacció dels
corresponents Plans Especials de Protecció i Conservació d'acord amb els criteris i determinacions fixades en
l'article 7.2.3. punt 6 de les presents normes. Per a la zona d) no es fixa una normativa especial de protecció
havent de respectar els projectes que es redactin la corresponent norma zonal del sòl urbà i especialment les
condicions estètiques incloses en la mateixa.
El control de protecció s'exercirà en l'àmbit del Conjunt Historicoartístic, a més de per l'Ajuntament, per la
Comissió del Patrimoni Historicoartístic dependent de la Conselleria de Cultura de la Comunitat Autònoma,
que haurà d'informar favorablement amb caràcter previ els corresponents projectes que se sotmetin a concessió
de llicència d'obres.
7.3.3. Protecció del patrimoni edificat.
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En l'àmbit del Conjunt Historicoartístic quedaran sotmesos a protecció el conjunt d'edificis existents que bé per
les seves circumstàncies individuals o per la seva pertinença a determinats teixits urbans constitueixen béns
culturals, productes de l'acció de l'home, identificables com a llegat històric dels ciutadans.
El Pla General estableix la protecció del Patrimoni Edificat per dues línies d'actuació:
- Necessitat de redactar el planejament especial de les Zones Historicoartístiques.
- Inclusió d'un Catàleg d'edificis sotmesos a protecció individualitzada en el Pla Especial de Protecció i
Conservació de la Zona Historicoartística de Dalt Vila, Sa Penya, La Marina.
7.3.4. Nivells de protecció individualitzada.
El Catàleg esmentat en l'article anterior haurà d'establir com a mínim dos nivells de protecció individualitzada
dels edificis en funció dels seus valors intrínsecs conformement als següents criteris:
a) Nivell A de protecció "integral": que protegeix els edificis íntegrament, preservant les seves característiques
arquitectòniques, la seva forma i quantia d'ocupació de l'espai i tots els rastres que contribueixen a
singularitzar-ho com a element integrant del patrimoni arquitectònic.
b) Nivell B de protecció "estructural": que protegeix les característiques de l'edifici en la seva presència en
l'entorn, preservant els seus elements arquitectònics que defineixen la seva forma d'articulació amb l'espai
exterior.
7.3.5. Règim d'usos.
Les ordenances del Pla Especial de Protecció i Conservació del Patrimoni edificat a les Zones
Historicoartístiques tindran en compte que en tots dos nivells de protecció el règim d'usos s'atindrà al que es
disposa en el Títol I i a les condicions d'ús de la zona en què es trobi l'edifici.
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7.3.6. Condicions dels tipus d'obra a incloure en les ordenances del Pla Especial de Protecció i
Conservació del Patrimoni edificat de les zones historicoartístiques.
El règim establert en el Títol I, Capítol 6è, Secció 3a, per als diferents tipus d'obra, quedarà complementat amb
les següents determinacions:
a) En obres de restauració els elements arquitectònics i materials emprats hauran d'adequar-se als que presenta
l'edifici, o presentava abans que fos objecte d'una modificació de menor interès. Haurà de conservar-se la
decoració procedent d'etapes anteriors d'utilització de l'edifici que sigui congruent amb la qualitat i l'ús de
l'edifici.
b) Les obres de conservació no podran alterar els elements de disseny de l'edifici.
c) Les obres de consolidació hauran d'adequar els elements i materials emprats als que presenta l'edifici, o
presentés abans de sofrir modificacions menors.
d) Les obres de condicionament hauran de mantenir l'aspecte exterior de l'edifici.
e) Les obres de reestructuració no podran modificar la façana, conservaran la seva composició i s'adequaran als
materials originaris.
7.3.7. Protecció de la parcel·la.
En tots dos nivells de protecció aquesta s'estendrà a la totalitat de la parcel·la en què es troba situat l'edifici,
quedant exclosa la possibilitat de segregacions de la parcel·la. La protecció de la parcel·la implica la de l'arbrat
i jardineria existent sobre ella.
7.3.8. Obres permeses en el nivell A.
En edificis d'aquest nivell de protecció són admissibles els següents tipus d'obra, tant si afecta a la totalitat com
a part de l'edifici:
a) Obres de restauració.
b) Obres de conservació.
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c) Obres de consolidació.
d) Obres de condicionament.
e) Obres exteriors de reforma menor, que no suposin alteració del tancament de façana.
f) Obres de demolició, quan es tracti de l'enderrocament de cossos afegits a la construcció original o lligades a
l'execució d'obres permeses.
g) Obres de reconstrucció, quan es tracti de cossos d'edificació que interessi recuperar, s'acrediti degudament la
seva preexistència i la reconstrucció no redundi en perjudici de l'estètica de l'edifici.
7.3.9. Obres permeses en el nivell B.
S'admeten les obres indicades en l'article 7.3.8. i a més les de reestructuració, amb la limitació de no poder
alterar l'envolupant de l'edificació originària.
7.3.10. Tractament de les façanes corresponents a les plantes baixes.
En tots dos nivells les obres en les plantes baixes dels edificis se sotmetran a les següents determinacions:
1. Es prohibeixen les que afectin a l'estructura en planta baixa i que no vagin dirigides a la conservació o
restauració de la mateixa.
2. No s'alterarà l'ordre en la proporció dels buits originals.
3. Es deixaran al descobert els elements verticals de l'estructura o "machones" i no es permetrà adossar a ells
més elements que els necessaris per a la subjecció i instal·lació de tendals.
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4. Quan s'abordin obres que afectin a plantes baixes en les quals s'hagin produït alteracions substancials en els
elements característics de la seva façana, es podrà exigir la restitució de la part en què s'actuï, al seu estat
original.
5. En les façanes exteriors es prohibeix la col·locació de tota classe d'anuncis, excepte en els buits de planta
baixa, dins dels quals es podran inserir anuncis i rètols que no hauran d'excedir de seixanta (60) centímetres
d'altura, ni sobrepassar un (1) metre quadrat de superfície, havent d'anar situat sempre per sota dels tendals i
marquesines. També podran admetre's, dins d'aquestes mateixes dimensions, solucions en tub de neó o lletres
soltes de tipus clàssic, sempre que la seva col·locació no suposi perill per a la integritat de la façana, ni oculti
elements ornamentals o dificulti la contemplació del conjunt ni siguin agressives per a l'ambient o clarament
inconvenients amb les característiques historicoartístiques de l'immoble.
6. No podran construir-se noves marquesines.
7.3.11. Documentació per a sol·licitud de llicències.
Les sol·licituds de llicència que afectin a la totalitat de l'edifici, i en aquelles actuacions parcials que pel seu
caràcter o envergadura ho precisin, a més de la documentació exigida per als diferents tipus d'obra, aportaran
documents en què es detallin els següents extrems:
a) Aixecament a escala no inferior a 1:100 de l'edifici en la seva situació actual.
b) Descripció fotogràfica de l'edifici, i dels seus elements més característics.
c) Descripció detallada de l'estat de l'edificació, amb plànols en què s'assenyalin els elements, zones o
instal·lacions de l'edifici que requereixin reparacions.
d) Detall detallat dels usos actuals.
e) Alçat complet del front de carrer, i fotografies que serveixin de base per justificar les solucions proposades
en el projecte, quan sigui necessari en funció del tipus d'obra.
SECCIÓ 4a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 1
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SUBSECCIÓ 1a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 1 "HISTORICOARTÍSTICA DALT
VILA- SA PENYA".
7.4.1. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 1 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la Zona 1 responen a tipologia M1.
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.2. Obres permeses.
1. Obres als edificis. Es podran executar als edificis obres de restauració, conservació, consolidació,
condicionament, reestructuració i obres exteriors de reforma menor.
2. Obres de demolició. Es podran executar obres de demolició parcial quan fossin necessàries per aconseguir
els objectius de les autoritzades en el número anterior, i de demolició total quan els edificis estiguessin
declarats en estat de ruïna.
3. Obres de nova edificació. Estan permeses:
a) Les obres de reconstrucció.
b) Les obres de substitució.
c) Les obres de nova planta.
7.4.3. Condicions per a obres de nova edificació.
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1. La superfície edificable serà el resultat d'aplicar al solar les condicions d'ocupació corresponents a la
tipologia d'edificació prevista per a la illa d'acord amb el contingut de l'article 6.2.13. així com l'altura màxima
permesa en nombre de plantes.
2. Les alineacions exteriors seran les que es defineixin en el Pla Especial de Protecció i Conservació (P.E.P.C.
d'ara endavant).
3. L'altura màxima de l'edificació serà definida en el PEPC i no podrà superar en cap cas a la de la mitjana
ponderada definida amb els criteris de l'art. 7.4.8. punt 3 d'aquestes Normes Urbanístiques.
4. L'altura de pisos s'ajustarà en tant que sigui possible a la dels edificis confrontants, sent com a mínim de
tres-cents (300) centímetres en planta baixa i de dos-cents vuitanta (280) centímetres en plantes de pis.
7.4.4. Criteris estètics per a la composició de façanes i cobertes.
1. Les façanes exteriors tindran, en la seva composició, les següents característiques:
a) Disposaran en la seva rematada de cornisa o ràfec.
b) Comptaran amb buits d'eix vertical i dominant que formaran balconades, miradors o balconades quan quedi
justificat en l'entorn. Les baranes i reixes de protecció seran de serralleria o balaustre i tindran dominant
compositiva vertical formant dibuixos a la manera dels històrics a la zona.
c) No s'alterarà l'ordre i proporció comuna als edificis d'entorn.
d) La coberta es resoldrà amb les aigües i materials tradicionals.
2. En funció del tipus d'obra que s'executi es compliran les següents exigències:
a) En obres de conservació:
Hauran de respectar-se íntegrament totes les característiques, tant compositives com a estètiques, de l'edifici
que es tracti, prohibint-se les modificacions o substitucions dels elements tant estructurals com de simple
disseny.
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b) En obres de consolidació i/o restauració:
Haurà de mantenir-se la compartimentació i organització espacial, el sistema estructural i els elements
compositius de l'edifici existent, emprant en les reparacions materials i elements arquitectònics semblants als
quals posseïa l'edifici originalment. Així mateix els elements decoratius originals hauran de mantenir-se.
c) En obres de reestructuració i/o condicionament:
Haurà de mantenir-se la façana existent conservant la seva composició de draps i buits, la forma i nombre
d'aquests i els elements decoratius de la mateixa, tals com entre-draps, brancals, cornises, recreixements,
motllures, reixes, balconades, etc... Així mateix hauran de conservar-se les tonalitats de color i els materials
emprats a l'edifici original.
Quan les condicions volumètriques autoritzades permetin l'elevació de noves plantes sobre les existents hauran
de mantenir-se els invariants de la façana adequant la nova composició a l'anterior, amb anàlogues
característiques a les expressades en el paràgraf anterior, restaurant adequadament la totalitat del conjunt
resultant.
En plantes baixes es mantindrà l'estructura original de buits, prohibint-se modificacions que alterin les seves
proporcions si bé podran transformar-se per a l'accés a locals d'ús no residencial. Es prohibeixen els aparadors
fora del plànol de façana o unint horitzontalment diversos buits de la mateixa.
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d) En obres de nova planta i/o exteriors de reforma menor.
Hauran de compondre's les façanes amb els mateixos criteris d'ambientació, és a dir mantenint les
composicions i proporcions tradicionals de draps cecs i buits. Les dimensions d'aquests seran tals que
predomini la verticalitat dels mateixos, prohibint-se les finestres amb ampit cec en plantes de pisos, les
balconades seran de serralleria. En plantes baixes els buits s'esquinçaran verticalment fins al nivell de sòl i es
dotaran de reixes.
Els edificis tindran un sòcol d'una altura mínima d'1,20 metres. En l'acabat de façanes s'empraran revoques a la
calç o similars prohibint-se la utilització de maó ceràmic vist, enrajolats a l'exterior, etc, o l'ús de colors no
tradicionals.
En les plantes baixes encara que el seu ús no sigui el residencial, es respectarà l'ordre en la proporció i
grandària dels buits d'accés als locals. Així mateix, es prohibeixen els aparadors sortints del plànol de façana o
que uneixin horitzontalment diversos buits de les mateixes.
3. Es prohibeix la construcció de marquesines excepte en els següents casos i condicions:
a) Quan estiguin incloses en el projecte de l'edifici en obres de nova planta.
b) Quan es tracti d'actuacions conjuntes de projecte unitari, concordes amb la totalitat de la façana de l'edifici,
d'idèntiques dimensions, sortint i materials en tots els locals de planta baixa, i existeixi compromís d'execució
simultània per tots els propietaris dels locals.
c) L'altura mínima lliure des de la cara inferior de la marquesina fins a la rasant de la vorera o terreny, serà
superior a tres-cents (300) centímetres. El sortint de la marquesina no excedirà l'amplària de la vorera menys
seixanta (60) centímetres, i, excepte el cas de marquesines formades per elements translúcids i amb espessor
menor a quinze (15) centímetres, únicament podran cobrir les obertures de la planta baixa, amb un sortint
màxim d'un (1) metre. En qualsevol cas, el sortint màxim no excedirà d'un dècim de l'amplària del carrer sobre
la qual recaigui.
d) Les marquesines no podran abocar per degoteig a la via pública. El seu cant no excedirà del quinze per cent
(15%) de la seva menor altura lliure sobre la rasant del terreny o vorera i no depassarà en més de deu (10)
centímetres, la cota de forjat de sòl del primer pis.
4. Es permeten els tendals sempre que siguin independents per a cada buit i abatibles o enrotllables sobre sí
mateixos.
7.4.5. Compatibilitat i localització dels usos no característics.
Usos compatibles:
Són usos compatibles els que assenyalen a continuació en les condicions següents:
a) Industrial: S'admet l'ús de producció artesanal i oficis artístics en situació de planta baixa, plantes inferiors a
la baixa i edifici d'ús exclusiu.
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b) Serveis terciaris: S'admet a les seves classes de comercial, oficines i sales de reunió en situació de planta
baixa i plantes inferiors a la baixa. La classe de comercial, en la seva categoria de grans superfícies comercials
no alimentàries i d'agrupacions comercials està prohibida en l'àmbit de la zona. La classe d'oficines és
compatible, a més, en situació de planta primera. La classe d'hostalatge és compatible en situació d'edifici
exclusiu.
c)Equipaments: Compatible en totes les seves classes en situacions de planta baixa, inferiors a la baixa,
primera i en edifici exclusiu.
SUBSECCIÓ 2a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 2 "HISTORICOARTÍSTICA LA
MARINA".
7.4.6. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses en el codi 2 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes de cases pertanyents a la zona 2 responen a tipologia M1.
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.7. Obres permeses.
La regulació d'obres permeses és anàloga a la de la zona 1 (art. 7.4.2).
7.4.8. Condicions d'obres per a nova edificació.
1. La superfície edificable serà el resultat d'aplicar al solar les condicions d'ocupació corresponents a la
tipologia d'edificació prevista per a la illa, d'acord amb el contingut de l'article 6.2.13., així com l'altura
màxima permesa en nombre de plantes.
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2. Les alineacions exteriors seran les definides en el conjunt de plànols B-3, coincidents amb les actualment
vigents.
3. La altura màxima de l'edificació no podrà superar la mitjana ponderada de l'altura que presentin les
edificacions existents en el tram de façana de la illa en què aquella es trobi, comprès entre els dos carrers
transversals adjacents que delimiten aquesta.
Aquesta mitjana s'obtindrà multiplicant la longitud de la façana de cada finca edificada pel nombre de plantes
que tingui, sumant els productes corresponents a totes les finques i dividint el resultat per la suma de les
longituds de façana. Si el nombre així obtingut llancés fracció decimal superior a cinc dècimes, s'admetrà una
planta més sobre les unitats senceres del quocient. Es menysprearà la fracció decimal inferior a cinc dècimes.
L'altura es fixarà per a la primera parcel·la que es construeixi i regirà per a les restants del tram de carrer.
No es computaran per al càlcul els solars ni els àtics reculats si els hi hagués. Els semisoterranis contaran com
a mitja planta, i si sobresortís el seu sostre més d'1,50 metres sobre la rasant del carrer, computaran com una
planta.
Quan el solar sigui de cantonada es podrà construir amb la mitjana de la façana que doni major altura, no
podent en conseqüència adoptar-se com a tipus per fixar la mitjana d'altures conforme a l'establert en el
paràgraf segon del present apartat.
7.4.9. Criteris estètics per a la composició de façanes i cobertes.
1. En obres de conservació, consolidació, restauració, reestructuració, condicionament i exteriors de reforma
menor, s'aplicaran els criteris fixats en l'article 7.4.4.
2. En obres de nova planta, si algun dels edificis existents, confrontants amb el solar, presenta façana que
respon, segons el parer de l'Ajuntament, a la composició tradicional a Eivissa, s'aplicaran els criteris de l'article
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7.4.4. als seus apartats 2.d) i 3. En els restants supòsits la composició serà lliure, aconsellant-se en tot cas, per a
l'acabat de façanes, la utilització de materials i colors tradicionals.
7.4.10. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
S'aplicarà per a la regulació d'usos compatibles el contingut de l'article 7.4.5.
SUBSECCIÓ 3a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 3 "HISTORICOARTÍSTICA PUIG
DES MOLINS".
7.4.11. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 3 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la zona 3 responen a les tipologies M2 i M3.
3. L'ús característic és el residència.
7.4.12. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres previstes en els articles 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. i 6.3.4.
7.4.13. Condicions per a obres de nova edificació.
Regiran les condicions de volum contingudes en el quadre de Normes d'Ordenació Urbana del Pla General
definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre de 1973 per a la zona urbana núm. 13
denominada "Arqueològica". (Doc. P. 2-8).
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7.4.14. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
Usos compatibles.
a) Industrial: S'admet l'ús de producció artesanal i oficis artístics en situació de planta baixa, plantes inferiors a
la baixa i edificis d'ús exclusiu.
b) Serveis terciaris: Ús admissible en totes les seves classes i categories en les següents situacions:
- En planta baixa, plantes inferiors a la baixa i planta primera.
- En planta baixa, plantes inferiors a la baixa i plantes de pis fins a aconseguir una superfície edificada igual al
cinquanta per cent (50%) de la superfície edificada de l'edifici.
- En edifici d'ús exclusiu: L'ús comercial en la seva categoria de grans superfícies no podrà depassar una
superfície de venda de cinc-cents (500) metres quadrats.
c) Equipament: L'ús és admissible en totes les seves classes i en les situacions previstes per a l'ús de serveis
terciaris.
SUBSECCIÓ 4a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 4 "EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ
INTENSIVA".
7.4.15. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 4 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la Zona 4 responen a tipologies M2 i M3
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.16. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior.
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A les àrees incloses en Zona 4 en les quals el conjunt de plànols B-2 i les presents Normes Urbanístiques
preveuen la redacció i tramitació d'Estudis de Detall per a ordenació de volums de les illes no es podran
concedir llicències fins a tant no s'hagi complert el previst en l'article 7.2.2.
7.4.17. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. i 6.3.4..
7.4.18. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2 dins de la zona.
1. Parcel·la mínima: 300 m2.
2. Longitud mínima de façana de parcel·la: 12,00m.
3. Reculades: 5,00m. com a mínim a contigu de fons. Haurà de ser respectat per qualsevol element de
l'edificació sobre rasant.
4. Ocupació màxima: 60% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 3,50m2 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre el terreny natural: sis plantes i 21,00 m.
7. Altura de pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents centímetres (300) amb un màxim de cinccents centímetres (500), i la mínima de pisos de dos-cents vuitanta centímetres (280).
8. Volades: la construcció de vols se sotmetrà a la regulació general continguda en el Títol I i la de marquesines
a l'establert en l’article 7.4.4.. El vol màxim serà d'1,20m. sense sobre passar un dècim de l'amplària de la via
pública sobre la qual recaigui.
B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum contingudes en el quadre de Normes d'Ordenació
Urbana del Pla General definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre de 1973 per a la zona
urbana núm. 4 denominada "Intensiva" (Doc. P, 2-8).
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7.4.19. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la Zona 3 continguda en l’article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 5a- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 5 "EIXAMPLE EN EDIFICACIÓ
SEMI-INTENSIVA.
7.4.20. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 5 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la zona 5 responen a les tipologies M2 i M3.
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.21. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. i 6.3.4.
7.4.22. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2 de la zona.
1. Parcel·la mínima: 300 m2.
2. Longitud mínima de façana en parcel·la: 12,00m.
3. Reculades: 3,00m a l'alineació de carrer; 2,00 m. a contigus laterals i 5,00 m. a contigu de fons. Hauran de
ser respectats per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
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4. Ocupació màxima: 60% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 2,70m2 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre el terreny natural: quatre plantes i 15,00m.
7. Altura de pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents (300) centímetres i la mínima de pisos de
dos-cents vuitanta (280) centímetres.
8. Volades: la construcció de vols se sotmetrà a la regulació general continguda en el Títol I i la de marquesines
a l'establert en l’article7.4.4. El vol màxim serà d'1,20 m. sense sobrepassar un dècim de l'amplària de la via
pública sobre la qual recaigui.
9. Separació entre edificis dins d'una mateixa parcel·la:
a) Quan en una parcel·la es projectin diversos edificis que no guardin continuïtat física, hauran de respectar una
separació entre els seus plànols de façana igual o superior a la major de les seves altures de coronació, amb
mínim de sis (6) metres.
b) Podrà reduir-se el valor de la separació fins a la tercera part de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4)
m. en els següents casos:
- Quan les dues façanes enfrontades siguin paraments cecs.
- Quan els buits en una o ambdues façanes corresponguin a peces no habitables.
c) Quan no existeixi solapament entre les construccions, el valor de la separació podrà reduir-se fins a un terç
de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4) metres.
d) Quan el solapament entre les directrius de tots dos blocs tingui en planta una dimensió inferior a vuit (8)
metres, podrà reduir-se el valor de la separació fins a les tres quartes parts de la seva altura (3H:4) amb mínim
de quatre (4) metres.
e) Cabrà, així mateix, reduir la separació entre edificis, respectant sempre els valors mínims absoluts, quan per
la disposició i orientació de les construccions, es demostri que és possible fer-ho, garantint una correcta
il·luminació i d'assolellament.
S'entendrà com a nivell mínim d'assolellament el que la façana sud gaudeixi d'una assolellada superior a dues
hores diàries amb la posició del sol corresponent al 22 de desembre.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum i les observacions contingudes en el quadre de
Normes d'Ordenació Urbana del P.G. definitivament aprovat per la C.P.U de Balears el 17 de setembre 1973,
per a la zona urbana núm. 5 denominada "Semi-Intensiva" (Doc. P, 2-8).
7.4.23.- Compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la zona 3 continguda en l'article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 6a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 6 "URBANA-JARDÍ EN
EDIFICACIÓ INTENSIVA".
7.4.24. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 6 en el conjunt dels Plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la zona 6 responen a la tipologia M3.
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.25. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior.
A les àrees incloses en zona 6 en les quals el conjunt de plànols B-2 i les presents normes urbanístiques
preveuen la redacció i tramitació d'estudis de Detall per a l'Ordenació de volums de les illes, no es podran
concedir llicències fins a tant no s'hagi complert el previst en l'article 7.2.2.
7.4.26. Obres permeses.
Són admissibles els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
7.4.27. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
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A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2 dins de la zona.
1. Parcel·la mínima: 400 m2.
2. Longitud mínima de façana de parcel·la: 14,00m.
3. Reculades: 1/2 de H amb mínim de 3,00 metres a alineació de carrer i contigus laterals i 5,00m a contigu de
fons. Haurà de ser respectat per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
4. Ocupació màxima: 60% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 1,40m2 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre el terreny natural: quatre plantes i 15 m.
7. Altura de pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents centímetres (300) amb un màxim de cinccents (500) centímetres, i la mínima de pisos de dos-cents vuitanta (280) centímetres.
8. Volades: La construcció de vols se sotmetrà a la regulació general continguda en el Títol I i la de
marquesines a l'establert en l’article 7.4.4. El vol màxim serà d'1,20 m. sense sobrepassar un dècim de
l'amplària de la via pública sobre la qual recaigui.
9. Separació entre edificis dins d'una mateixa parcel·la:
a) Quan en una parcel·la es projectin diversos edificis que no guardin continuïtat física, hauran de respectar una
separació entre els seus plànols de façana igual o superior a la major de les seves altures de coronació, amb
mínim de sis (6) metres.
b) Podrà reduir-se el valor de la separació fins a la tercera part de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4)
m. en els següents casos:
- Quan les dues façanes enfrontades siguin paraments cecs.
- Quan els buits en una o ambdues façanes corresponguin a peces no habitables.
c) Quan no existeixi solapament entre les construccions, el valor de la separació podrà reduir-se fins a un terç
de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4) metres.
d) Quan el solapament entre les directrius de tots dos blocs tingui en planta una dimensió inferior a vuit (8)
metres, podrà reduir-se el valor de la separació fins a les tres quartes parts de la seva altura (3H:4) amb mínim
de quatre (4) metres.
e) Cabrà, així mateix, reduir la separació entre edificis, respectant sempre els valors mínims absoluts, quan per
la disposició i orientació de les construccions, es demostri que és possible fer-ho, garantint una correcta
il·luminació i assolellament.
S'entendrà com a nivell mínim d'assolellament el que la façana sud gaudeixi d'un assolellament superior a dues
hores diàries amb la posició del sol corresponent al 22 de desembre.
B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum contingudes en el quadre de Normes d'Ordenació
Urbana del P.G. definitivament aprovat per la C.P.U de Balears el 17 de setembre 1973, per a la zona urbana
núm. 8 denominada "Urbana - Jardí intensiva" excepte a l'antic polígon núm. 16 en el que regiran les
ordenances del corresponent P.G. definitivament aprovat. (Doc. P, 2-8).
7.4.28. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la zona 3 continguda en l'article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 7a.- "URBANA JARDÍ EN EDIFICACIÓ SEMI-INTENSIVA".
7.4.29. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 7 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la Zona 7 responen a la tipologia M3.
3. L'ús característic és el residencial.
7.4.30. Obres permeses.
S'admeten els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, i 6.3.4.
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7.4.31. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2 dins de la zona.
1. Parcel·la mínima: 300 m.
2. Longitud mínima de façana de parcel·la: 14,00m.
3. Reculades: 3,00 m a l'alineació de carrer i contigus laterals i 5,00 m a contigu de fons. Haurà de ser respectat
per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
4. Ocupació màxima: 60% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 1,00 m. de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre el terreny natural: tres plantes i 9 metres.
7. Altura de pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents centímetres (300) amb un màxim de trescents cinquanta (350) centímetres i la mínima de pisos de dos-cents vuitanta (280) centímetres.
8. Volades: La construcció de vols se sotmetrà a la regulació general continguda en el Títol I i la de
marquesines a l'establert en l’article 7.4.4. El vol màxim serà d'1,20 m. sense sobrepassar un dècim de
l'amplària de la via pública sobre la qual recaigui.
9. Separació entre edificis dins d'una mateixa parcel·la:
a) Quan en una parcel·la es projectin diversos edificis que no guardin continuïtat física, hauran de respectar una
separació entre els seus plànols de façana igual o superior a la major de les seves altures de coronació, amb
mínim de sis (6) metres.
b) Podrà reduir-se el valor de la separació fins a la tercera part de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4)
m. en els següents casos:
- Quan les dues façanes enfrontades siguin paraments cecs.
- Quan els buits en una o ambdues façanes corresponguin a peces no habitables.
c) Quan no existeixi solapament entre les construccions, el valor de la separació podrà reduir-se fins a un terç
de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4) metres.
d) Quan el solapament entre les directrius de tots dos blocs tingui en planta una dimensió inferior a vuit (8)
metres, podrà reduir-se el valor de la separació fins a les tres quartes parts de la seva altura (3H:4) amb mínim
de quatre (4) metres.
e) Cabrà, així mateix, reduir la separació entre edificis, respectant sempre els valors mínims absoluts, quan per
la disposició i orientació de les construccions, es demostri que és possible fer-ho, garantint una correcta
il·luminació i assolellament.
S'entendrà com a nivell mínim d'assolellament el que la façana sud gaudeixi d'un assolellament superior a dues
hores diàries amb la posició del sol corresponent al 22 de desembre.
B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum i les observacions contingudes en el quadre de
Normes d'Ordenació Urbana del P.G. definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre 1973,
per a la zona urbana núm. 7 denominada "Urbana - Jardí" (Doc. P, 2-8).
7.4.32. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la zona 3 continguda en l’article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 8a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 8 "TURISTICA EN EDIFICACIÓ
INTENSIVA".
7.4.33. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 8 en el conjunt dels plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la Zona 8 responen a la tipologia M3.
3. L'ús característic és el residencial - turístic.
7.4.34. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior.
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A les àrees incloses en zona 8 en les quals el conjunt de plànols B-2 i les presents Normes Urbanístiques
preveuen la redacció i tramitació d'Estudis de Detall per a ordenació de Volums de les illes, no es podran
concedir llicències fins a tant no s'hagi complert el previst en l'article 7.2.2.
7.4.35. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
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7.4.36. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2 de la zona.
1. Parcel·la mínima: 600 m. En ús hoteler: 5.000 m2.
2. Longitud mínima de façana de parcel·la: 16,00m.
3. Reculada: 1/2 de H. amb mínim de 3,00 m. a alineació de carrer i contigus laterals i 6,00 m. a contigu de
fons. Haurà de ser respectat per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
4. Ocupació màxima: 40% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 2,00 m2 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre terreny natural: Sis plantes i 20,00m. Com a excepció, a les zones 8 del
sòl urbà, situades al S.O. del terme municipal - àrea de Platja den Bossa- l'altura màxima serà de quatre plantes
i 15,00 m. Així mateix, a la zona 8 corresponent a la Unitat d'Actuació núm. 24 l'altura màxima de l'edificació
no haurà de sobrepassar la cota de coronació del monticle.
7. Altura dels pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents centímetres (300) amb un màxim de
cinc-cents centímetres (500) i la mínima de pisos dos-cents vuitanta centímetres (280).
8. Volades: la construcció de vols se sotmetrà a la regulació general continguda en el Títol I i la de les
marquesines a l'establert en l’article 7.4.4. El vol màxim serà d'1,20 m. sense sobrepassar un dècim de
l'amplària de la via pública sobre la qual recaigui.
9. Separació entre edificis dins d'una mateixa parcel·la:
a) Quan en una parcel·la es projectin diversos edificis que no guardin continuïtat física, hauran de respectar una
separació entre els seus plànols de façana igual o superior a la major de les seves altures de coronació amb
mínim de sis (6) metres.
b) Podrà reduir-se el valor de la separació fins a la tercera part de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4)
m. en els següents casos:
- Quan les dues façanes enfrontades siguin paraments cecs.
- Quan els buits en una o ambdues façanes corresponguin a peces no habitables.
c) Quan no existeixi solapament entre les construccions, el valor de la separació podrà reduir-se fins a un terç
de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4) m.
d) Quan el solapament entre les directrius de tots dos blocs tingui en planta una dimensió inferior a vuit (8)
metres, podrà reduir-se el valor de la separació fins a tres quartes parts de la seva altura (3H:4), amb mínim de
quatre (4) metres.
e) Cabrà, així mateix, reduir la separació entre edificis, respectant sempre els valors mínims absoluts, quan per
la disposició i orientació de les construccions, es demostri que és possible fer-ho, garantint una correcta
il·luminació i assolellament.
S'entendrà com a nivell mínim d'assolellament el que la façana sud gaudeixi d'un assolellament superior a dues
hores diàries amb la posició del sol corresponent al 22 de desembre.
B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum contingudes en el quadre de Normes d'Ordenació
Urbana del Pla General definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre de 1973 per a la zona
urbana núm. 10 denominada "Turística-Intensiva" (Doc. P, 2-8), excepte a les zones 8 del sòl urbà, situades al
S.O. del terme municipal -àrea de Platja den Bossa- en les quals l'altura màxima de quatre plantes i 15,00m.
7.4.37. Compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la zona 3 en l'article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 9a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 9 "TURÍSTICA EN EDIFICACIÓ
INTENSIVA".
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7.4.38. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 9 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la zona 9 responen a les tipologies M3 i M4 només en disposició aïllada.
3. L'ús característic és el residencial-turístic.
7.4.39. Parcel·lació.
Amb caràcter previ a la concessió de llicències de nova edificació serà necessari que l'Ajuntament hagi aprovat
el projecte de parcel·lació de la illa en la qual la parcel·la es trobi enclavada.
El projecte de parcel·lació haurà de sotmetre's al regulat en l'article 7.4.41.
7.4.40. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1., 6.3.2., 6.3.3. i 6.3.4.
7.4.41. Condicions particulars per a obres de nova edificació.
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A) En Unitats d'Actuació definides en el plànol B-2.
1. Parcel·la mínima: 500m2. En ús hoteler: 2,000m2
2. Longitud de façana de parcel·la: 15,00 m.
3. Reculades: 1/2 de H amb mínim de 3,00 m a alineacions de carrer i contigus laterals i 6,00 m a contigu de
fons. Hauran de ser respectades per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
4. Ocupació màxima: 40% de la parcel·la edificable.
5. Edificabilitat màxima: 1,00 m2 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima d'edificació sobre el terreny natural: 3 plantes i 9,00 m. en habitatge unifamiliar i quatre
plantes i 14,00 m. en ús hoteler, excepte a la zona 9 d'Illa Plana, en la qual l'altura màxima de dues plantes i
7,00 m.
7. Altura de pisos: l'altura mínima de planta baixa serà de tres-cents centímetres (300) amb un màxim de cinccents (500) centímetres i la mínima de pisos dos-cents vuitanta centímetres (280).
8. Volades: composició lliure.
9. Separació entre edificis dins d'una mateixa parcel·la:
a) Quan en una parcel·la es projectin diversos edificis que no guardin continuïtat física, hauran de respectar una
separació entre els seus plànols de façana igual o superior a la major de les seves altures de coronació, amb
mínim de sis (6) metres.
b) Podrà reduir-se el valor de la separació fins a la tercera part de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4)
m., en els següents casos:
- Quan les dues façanes enfrontades siguin paraments cecs.
- Quan els buits en una o ambdues façanes corresponguin a peces no habitables.
c) Quan no existeixi solapament entre les construccions, el valor d ela separació podrà reduir-se fins a un terç
de la seva altura (H:3) amb mínim de quatre (4) metres.
d) Quan el solapament entre les directrius de tots dos blocs tingui en planta una dimensió inferior a vuit (8)
metres, podrà reduir-se el valor de la separació fins a les tres quartes parts de la seva altura (3H:4), amb mínim
de quatre (4) metres.
e) Cabrà, així mateix, reduir la separació entre edificis respectant sempre els valors mínims absoluts, quan per
la posició i orientació de les construccions, es demostri que és possible fer-ho, garantint una correcta
il·luminació i assolellament.
S'entendrà com a nivell mínim d'assolellament el que la façana sud gaudeixi d'un assolellament superior a dues
hores diàries amb la posició del sol corresponent al 22 de desembre.
B) En la resta de la zona regiran les condicions de volum contingudes en el quadre de normes d'ordenació
urbana del Pla General definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de setembre de 1973 per a la zona
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urbana núm. 11 denominada "Turística-Extensiva" (Doc.P, 2-8), excepte en la zona 9 d'Illa Plana, en la qual
l'altura màxima serà de dues plantes i 7 metres.
7.4.42. compatibilitat i localització d'usos no característics.
La regulació d'usos compatibles serà anàloga a la de la Zona 3 continguda en l'article 7.4.14.
SUBSECCIÓ 10a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 10 "INDÚSTRIA EN EDIFICACIÓ
INTENSIVA".
7.4.43. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 10 en el conjunt dels plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la zona 10 responen a la tipologia M5.
3. L'ús característic és l'industrial.
7.4.44. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres prevists en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
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7.4.45. Condicions particulars per a les obres de nova edificació.
1. Parcel·la mínima: 300m2.
2. Longitud mínima de façana de parcel·la: 12,00m.
3. Reculades:
a) 3,00m. a alineació de carrer i contigus laterals i 6,00m. a contigu de fons. Hauran de ser respectats per
qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
b) L'edificació podrà adossar-se als contigus laterals, quan concorrin les següents circumstàncies:
- Tractar-se d'edificacions adossades o aparellades de projecte unitari.
- Quan l'edificació confrontant sigui ja mitgera.
- Quan existeixi acord entre els propietaris de les finques confrontants per construir adossant-se a la mitgera.
En aquest cas l'acord haurà d'inscriure's en el Registre de la Propietat sent preceptiva l'execució simultània, o la
constitució formal de l'obligació de realitzar la construcció d'acord amb un projecte conjunt.
- Quan per les condicions de forma de la parcel·la aquesta resultés inedificable i no pogués ser objecte de
reparcel·lació.
4. Ocupació màxima: 50% de la parcel·la edificable.
5. Volum màxim: 5,00 m3 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. Altura màxima de l'edificació sobre rasant: en metres la que sigui necessària en funció de les característiques
de la instal·lació amb un màxim de 15,00m. Per sobre d'aquesta altura solament s'admetrà la construcció de
xemeneies l'altura de coronació de les quals serà la necessària per complir la reglamentació vigent
anticontaminació.
7. Altura de pisos: l'altura màxima de la planta baixa serà de sis-cents centímetres (600) i la mínima de pisos
tres-cents centímetres (300). L'altura de naus serà de composició lliure amb un màxim de 15,00 m.
8. Volades: Composició lliure.
7.4.46. Prevenció d'incendis.
1. En edificació entre mitgeres, l'immoble resoldrà en si mateix les seves condicions de seguretat enfront del
foc i el risc que generi sobre les finques confrontants, a aquests efectes adequarà el seu disseny i materials
constructius, sent preceptiu informe favorable de l'Ajuntament.
2. En construccions mitgeres respecte a algun contigu, i aïllades respecte als restants serà preceptiu reservar en
la banda corresponent a la separació a contigus, un pas pavimentat i lliure d'obstacles, d'ample mínim quatre
(4) metres, que permeti l'accés i maniobra d'un vehicle d'extinció d'incendis. Aquest carreró, que no podrà
ocupar-se amb aparcament ni magatzematge de materials, haurà de connectar directament amb la via pública.
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L'accés al mateix haurà de tenir una embocadura d'ample superior a tres-cents cinquanta (350) centímetres, i si
disposa d'elements de tancament en façana, hauran de ser portes i cancel·les la solució constructiva de les quals
permeti la seva ràpida obertura en cas de sinistre.
3. Si existís acord entre els propietaris de dues finques confrontants, el carreró per a ús de bombers fixat a
l'apartat 2, podrà resoldre's mancomunadament, circumstància que es farà constar en el Registre de la Propietat.
En aquest supòsit, i a l'efecte de mesurament de separació a contigus, s'entendrà l'eix del carreró com a partió.
7.4.47. Compatibilitat i localització dels usos no característics.
Usos compatibles:
a) Residencial: s'admet l'ús d'habitatge sempre que compleixi les següents condicions:
- Estar adscrita a l'edifici industrial
- La proporció màxima serà d'un habitatge per cada 500 m2 d'edificació industrial amb límit de cent vint-i-cinc
(125) metres quadrats de superfície construïda per habitatge.
- Compliran les condicions establertes per a l'ús d'habitatge.
b) Serveis terciaris: És admissible a la seva classe d'oficines quan siguin pròpies de la indústria i la seva
superfície edificada no superi el vint-i-cinc per cent (25%) de la superfície edificable.
c) Equipaments: Admissible en totes les seves classes en situació d'edifici exclusiu.
SUBSECCIÓ 11a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 11 "INDÚSTRIA EN EDIFICACIÓ
SEMI-INTENSIVA.
7.4.48. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 11 en el conjunt de plànols B-1.
2. Les illes pertanyents a la Zona 11 responen a la tipologia M5.
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3. L'ús característic és l'industrial.
7.4.49. Àrees remeses a planejament i/o gestió posterior.
A les àrees incloses en Zona 11 en les quals el conjunt de plànols B-2 i les presents Normes Urbanístiques
preveuen la redacció i tramitació de Plans Especials de Reforma Interior, Estudis de Detall i/o projectes de
parcel·lació, no es podran concedir llicències fins a tant no s'hagi complert el previst en l’article 7.2.2.
7.4.50. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres previstes en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
7.4.51. Condicions particulars per a les obres de nova edificació.
1. Parcel·la mínima: 600 m2.
2. Longitud mínima de façanes de parcel·la: 15,00 m.
3. Reculades:
a) 5,00 m. a alineació de carrer; 3,00 m. a contigus laterals i 6,00 m. a contigus de fons. Hauran de ser
respectats per qualsevol element de l'edificació sobre rasant.
b) Regulació anàloga a la de l'art. 7.4.45. de la Subsecció 10a.
4. Ocupació màxima: 50% de la parcel·la edificable.
5. Volum màxim: 3,00 m3 de construcció per m2 de parcel·la edificable.
6. L'altura màxima de l'edificació sobre rasant del terreny natural serà de quatre plantes amb un màxim de
15,00 m. excepte en aquells casos en els quals l'especificitat de les activitats o instal·lacions justifiquin una
altura singular. Per sobre d'aquesta altura s'admetrà la construcció de xemeneies l'altura de coronació de les
quals serà la necessària per complir la reglamentació vigent d'anticontaminació.
7. Altura de pisos: L'altura màxima de la planta baixa serà de sis-cents centímetres (600) i la mínima de pisos
tres-cents centímetres (300). L'altura de naus serà de composició lliure amb un màxim de 15,00 m.
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8. Volades: Composició lliure.
7.4.52. Prevenció d'incendis.
S'aplicaran les condicions fixades en l'article 7.4.46.
7.4.53. Compatibilitat i localització dels usos no característics.
S'aplicarà la mateixa regulació de l'article 7.4.47.
SUBSECCIÓ 12a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LA ZONA 12 "INSTAL·LACIONS
PORTUÀRIES".
7.4.54. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi 12 en el conjunt de plànols B-1.
2. L'ús característic és el d'instal·lacions portuàries.
7.4.55. Obres permeses, condicions per a obres de nova edificació i compatibilitat i localització d'usos no
característics.
Obres pròpies del Ministeri d'obres públiques i Urbanisme, i usos corresponents amb composició lliure de
l'edificació, sempre que aquesta respecti i harmonitzi amb les façanes i volums de les àrees de l'entorn.
En tant no s'aprovi definitivament el Pla Especial per a l'ordenació de la zona de serveis del Port no podrà
autoritzar-se edificació alguna en el seu àmbit.
SUBSECCIÓ 13a.- CONDICIONS PARTICULARS DE LES ÀREES DE PLANEJAMENT
INCORPORAT.
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7.4.56. Àmbit i usos característics.
1. Comprèn les àrees incloses amb el codi A.P.I. en el conjunt de plànols B-1, pels quals la revisió i adaptació
del Pla General d'Eivissa recull l'ordenació del planejament parcial aprovat, introduint en algun cas lleugeres
rectificacions.
Les tres Àrees de Planejament Incorporat incloses en el sòl urbà són les següents:
API-1: Pla Parcial de l'antic polígon núm. 30 ampliat.
API-2: Part del Pla Parcial de l'antic polígon núm. 16.
API-3: Pla Parcial de l'antic polígon núm. 26.
2. Les illes pertanyents a les API responen a les següents tipologies:
API-1........ M5.
API-2........ M3.
API-3........ M3.
3. L'ús característic és l'industrial en l'API-1 i el turístic - residencial en les API-2 i API-3.
7.4.57. Obres permeses.
Són admissibles tots els tipus d'obres previstes en els articles 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 i 6.3.4.
7.4.58. Condicions particulars per a les obres de nova edificació.
Amb caràcter general regiran en aquestes àrees les ordenances dels respectius Plans Parcials. Amb caràcter
complementari i suplementari s'aplicaran les condicions particulars de la Normativa Zonal corresponent que
apareix definida en els plànols B-1.
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La documentació corresponent a la normativa urbanística dels tres plans parcials relacionats en l'article 7.4.56.
queda incorporada al present Pla General en un annex a les presents Normes Urbanístiques.
7.4.59. Compatibilitat i localització i usos no característics.
La regulació dels usos s'atindrà en primer lloc al preceptuat en les ordenances dels respectius Plans Parcials.
Complementàriament s'aplicaran les condicions de la Normativa Zonal corresponent definida en els Plànols B1.
CAPÍTOL 8è.- NORMES DEL SÒL URBANITZABLE.
SECCIÓ 1a.- NORMES GENERALS.
8.1.1. Definició i delimitació.
1. Constitueixen el sòl urbanitzable aquelles àrees del territori que el Pla General destina a ser suport del
creixement urbà previsible.
2. En funció de les previsions d'incorporació al procés de desenvolupament urbà establertes en el Pla General,
el sòl urbanitzable es divideix en dues categories:
a) Sòl urbanitzable programat.
b) Sòl urbanitzable no programat.
3. Formen el sòl urbanitzable programat aquells terrenys delimitats en el conjunt de plànols B-1 amb el Codi
S.U.P.
4. Formen el sòl urbanitzable no programat aquells terrenys delimitats en el conjunt de plànols B-1 amb el codi
S.U.N.P.
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SECCIÓ 2a.- SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT.
8.2.1. Definició.
1. Constitueix el sòl urbanitzable no programat aquells terrenys que sent aptes, en principi, per ser
urbanitzables, d'acord amb el model d'utilització del sòl adoptat pel Pla General, no formen part de la
programació del mateix, atès que no és necessària la seva incorporació al desenvolupament urbà per a
l'assoliment dels objectius fixats en el Pla.
2. La delimitació de les àrees que s'estableixen en el sòl urbanitzable no programat apareix en el conjunt dels
plànols B-1 i B-2.
8.2.2. Desenvolupament del sòl urbanitzable no programat.
1. En desenvolupament de les determinacions del Pla General per a aquesta classe de sòl, l'Ajuntament
d'Eivissa podrà autoritzar la formulació dels corresponents Programes d'Actuació Urbanística, a fi de regular
l'ordenació i urbanització d'aquests terrenys.
2. Tals Programes, que es formularan directament pel propi Ajuntament o per concurs públic, contindran les
determinacions i documents expressats en els articles 4.1.1. a 4.1.5. d'aquestes Normes i aquells altres que es
precisin conforme a les Bases del Concurs que pugui convocar-se per a la seva formulació o execució.
3. Els Programes d'Actuació Urbanística es desenvoluparan a través dels corresponents Plans Parcials en la
forma disposada per la Llei del Sòl, els seus Reglaments i les presents normes.
8.2.3. Drets i obligacions dels propietaris.
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1. Fins a tant no s'aprovin els corresponents Programes d'Actuació Urbanística, els terrenys classificats com a
sòl urbanitzable no programat estaran subjectes, a més del contemplat per l’article 85 de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana, a les següents limitacions:
a) No podran desenvolupar-se usos diferents als existents a l'entrada en vigor del Pla General i que estiguessin
legalment autoritzats en aquest moment excepte els agraris que resultin concordants amb les característiques
del sòl i l'assenyalat a l'apartat següent.
b) Els usos i construccions que s'autoritzin en compliment del que es disposa en el número 2 de l'art. 85 de la
Llei del Sòl, s'ajustaran a les condicions particulars que para cadascun d'ells s'estableixen en el Capítol 9è de
les presents Normes per al sòl no urbanitzable, especialment els relatius a parcel·lació i edificació. S'entendran
aplicables a aquests efectes, les normes previstes en aquest Capítol sobre la constitució de nucli de població.
c) Les construccions vinculades a les explotacions agràries o les destinades a habitatge familiar que puguin
autoritzar-se conforme a l'apartat anterior estaran afectades al règim de provisionalitat contemplat en l'article
58.2 de la Llei del Sòl durant els vuit (8) anys inicials de vigència del Pla.
d) En aquesta classe de sòl no podran efectuar-se parcel·lacions urbanístiques fins a tant no s'aprovin els
corresponents Programes d'Actuació Urbanística i els Plans Parcials que els desenvolupin, havent de subjectarse, mentre, al que es disposa en la legislació agrària i altres disposicions aplicables, especialment les establertes
en les presents normes.
2. Una vegada aprovat amb caràcter definitiu el Programa d'Actuació Urbanística, les facultats del dret de
propietat d'aquests terrenys s'exerciran dins dels límits i amb el compliment dels deures i obligacions establerts
en el mateix.
8.2.4. Àmbit dels Programes d'Actuació Urbanística.
Les actuacions urbanístiques que puguin dur-se a terme en el sòl urbanitzable no programat hauran de referir-se
al conjunt del sòl inclòs a les àrees núm. 1, 2, 3 ó 4 definides en els plànols B-1 de classificació, qualificació i
regulació del sòl i l'edificació a l'efecte de la qual cadascuna d'aquelles constitueix una Unitat Urbanística
Integrada.
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8.2.5. Condicions urbanístiques de les àrees.
Àrea núm. 1.
1. Ús global permès: Equipament dotacional per a l'oci.
2. Usos globals incompatibles: Residencial i Industrial
3. Característiques dels sistemes generals:
a) El sistema general de comunicacions haurà d'enllaçar amb les places circulars del sistema general constituït
per la segona ronda. Hauran de preveure's amplis espais d'aparcament.
b) El sistema general d'espais lliures haurà de constituir un element de transició intermèdia entre l'equipament i
el sòl no urbanitzable exterior.
4. Edificabilitat màxima lucrativa bruta.
0,25 m2 de construcció per m2 de sòl comprès en el conjunt de l'àrea núm. 1.
5. En la formulació, execució i desenvolupament del Programa d'Actuació Urbanística l'autorització de la qual
es dugui a terme es respectaran les condicions generals d'ús, urbanització i edificació fixades en les presents
normes.
Àrea núm. 2.
1. Ús global permès: residencial.
2. Ús global incompatible: industrial.
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3. Característiques dels sistemes generals:
a) La xarxa viària fonamental del Programa d'Actuació enllaçarà amb el traçat del sistema general de
comunicacions previst en els plànols B-1.
b) El sistema general d'espais lliures serà de composició lliure.
c) El sistema general d'equipaments es definirà sense condicionaments previs.
4. Edificabilitat màxima lucrativa bruta:
0,50 m2 de construcció per m2 de sòl comprès en el conjunt de l'àrea núm. 2.
5. Densitat bruta màxima: 40 viv/ha de sòl comprès a l'àrea núm. 2.
6. En la formulació, execució i desenvolupament del Programa d'Actuació Urbanística, l'autorització de la qual
es dugui a terme, es respectaran les condicions generals de l'ús, urbanització i edificació fixades en les presents
normes.
Àrea núm. 3.
1. Ús global permès: residencial.
2. Ús global incompatible: industrial.
3. Característiques dels sistemes generals:
a) La xarxa viària fonamental del Programa d'Actuació enllaçarà amb el traçat del sistema general de
comunicacions previst en els plànols B-1.
b) Sistema general d'espais lliures: haurà d'utilitzar-se per aïllar i protegir les instal·lacions de l'INSALUD.
c) Sistema general d'equipaments: composició lliure.
4. Edificabilitat màxima lucrativa bruta:
0,50 m2 de construcció per m2 de sòl comprès en el conjunt de l'àrea núm. 3.
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5. Densitat bruta màxima: 40 viv/ha de sòl comprès a l'àrea núm. 3.
6. En la formulació, execució i desenvolupament del Programa d'Actuació Urbanística, l'autorització de la qual
es dugui a terme, es respectaran les condicions generals d'ús, urbanització i edificació fixades en les presents
normes.
Àrea núm. 4.
1. Ús global permès: Equipament dotacional cultural.
2. Usos globals incompatibles: residencial i industrial
3. Característiques dels sistemes generals:
a) La xarxa viària fonamental del Programa d'Actuació enllaçarà amb el traçat del sistema general de
comunicacions previst en els plànols B-1.
b) El sistema general d'espais lliures estarà constituït pels elements prevists ja en els plànols B-1.
4. Edificabilitat màxima lucrativa bruta:
0,25 m2 de construcció per m2 de sòl comprès en el conjunt de l'àrea núm. 4.
5. En la formulació, execució i desenvolupament del Programa d'Actuació Urbanística, l'autorització de la qual
es dugui a terme, es respectaran les condicions generals d'ús, urbanització i edificació fixades en les presents
normes.
Els estàndards mínims per als sistemes generals d'espais lliures i equipaments seran els següents:
- Area núm. 1: Els espais lliures enjardinats tindran una superfície mínima del deu per cent de la superfície
bruta de l'àrea.
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- Area núm. 2: Els espais lliures es dimensionaran com a mínim a raó de 5 m2 per habitant, mentre que les
superfícies destinades a equipament ocuparan com a mínim un cinc per cent de la superfície bruta de l'àrea.
- Area núm. 3: Els espais lliures es dimensionaran com a mínim a raó de 5m2 per habitant, computant en la
superfície corresponent la ja grafiada en els plànols B-1 mentre que les superfícies destinades a equipaments
ocuparan com a mínim un cinc per cent de la superfície bruta de l'àrea.
- Area núm. 4: Els espais lliures enjardinats seran com a mínim els ja dibuixats en els plànols B-1.
SECCIÓ 3a.- SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT.
8.3.1. Definició.
1. Constitueixen el sòl urbanitzable programat aquells terrenys del sòl urbanitzable el programa del qual
s'estableix des del propi Pla General i en conseqüència han de ser urbanitzats en els termes i terminis establerts
en el mateix.
2. En el sòl urbanitzable programat s'inclouen els nous assentaments de població i activitats productives en els
termes prevists al programa, vinculant-los a l'establiment d'aquells sistemes generals o elements dels mateixos,
que són necessaris per al desenvolupament de les previsions de Pla General en aquesta categoria de sòl.
3. Les previsions del Pla General sobre el sòl urbanitzable programat, s'estableixen en el marc temporal de dos
quadriennis consecutius, explicats el primer a partir del dia de publicació de l'acord d'aprovació definitiva del
Pla General, i el segon des de l'endemà al de la data d'expiració del primer quadrienni.
4. La delimitació de sectors del sòl urbanitzable programat apareix en els plànols de Règim, Programació i
Gestió del Sòl B-2.
8.3.2. Revisió del programa.
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1. El contingut i les determinacions del programa seran revisats per l'Ajuntament d'Eivissa cada quatre (4)
anys i com a conseqüència d'aquesta revisió podrà, segons els casos:
a) Excloure del sòl urbanitzable programat part del mateix per a la seva incorporació al sòl urbà si en execució
del Pla aquests terrenys arriben a disposar de les condicions previstes en l’article 78 a) de la Llei del Sòl,
sempre que aquests terrenys estiguin inserits dins d'un polígon que els seus propietaris hagin complit totes les
obligacions derivades del planejament.
b) Excloure del sòl urbanitzable programat a part del mateix per a la seva incorporació al sòl urbanitzable no
programat o al sòl no urbanitzable quan el programa no s'hagués dut a terme dins del termini establert a aquest
efecte i les circumstàncies urbanístiques aconsellin tals mesures a tenor dels criteris i objectius establerts pel
present Pla.
c) Ampliar per a part d'aquest sòl en altres quatre (4) anys el límit temporal de les previsions del Programa, o
en un termini menor que s'estimi convenient a tenor de les circumstàncies existents en aquelles parts del sòl
urbanitzable programat.
d) Aplicar l'expropiació-sanció per als supòsits d'incompliment del programa i dels consegüents terminis
d'urbanització.
2. La revisió del programa podrà dur-se a terme a través de la modificació o revisió del Pla General, si calgués
alterar la superfície del sòl urbanitzable programat.
3. En qualsevol cas la revisió del programa exigirà l'acord exprés del Ple de l'Ajuntament i la seva efectivitat
quedarà condicionada als tràmits ulteriors en els casos en què es requereixi la modificació o revisió del Pla
General.
8.3.3. Desenvolupament del sòl urbanitzable programat.
1. El sòl urbanitzable programat en règim transitori se seguirà desenvolupant conforme a les previsions de
planejament i gestió contingudes en els documents definitivament aprovats per als seus corresponents plans
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parcials incorporats al present Pla General; si bé amb la incorporació en determinats casos, d'algunes
rectificacions de detall, les quals s'han incorporat als plànols de la sèrie B a escala 1:2000.
2. El sòl urbanitzable programat es desenvoluparà mitjançant els Plans Parcials corresponents als sectors
delimitats en el plànol B-2.
3. Els Plans Parcials ser redactaran conformement al que es disposa en el Títol I d'aquestes normes i al
contingut de la present secció.
4. Els Plans Parcials hauran de referir-se a un sol sector de sòl urbanitzable programat, integrant en tot cas als
elements de sistemes generals interiors al mateix. També integraran elements de sistemes generals exteriors al
sector quan segons el parer de l'Administració Municipal concorrin circumstàncies urbanístiques, vinculades al
propi desenvolupament del sector, que facin aconsellable la seva ordenació conjunta i es tracti d'elements que
tinguin determinada l'obtenció del seu sòl amb càrrec al sòl urbanitzable programat del quadrienni en què hagi
de desenvolupar-se el sector.
5. Les ordenances dels Plans Parcials s'atindran al que es disposa en les presents normes i a les condicions i
recomanacions que s'estableixen en aquesta secció.
6. En la redacció dels Plans Parcials s'admetrà, en canviar d'escala de treball respecte de la del Pla General, una
variació de la superfície de sòl inclosa en el corresponent sector, en més o en menys, d'un cinc per cent (5%)
com a màxim de la qual se li assigni en els documents d'aquell sense que això suposi modificació del mateix ni
del seu paràmetre d'aprofitament global. Variacions superiors al cinc per cent requeriran la tramitació d'una
modificació d'elements del Pla General.
7. Els usos compatibles definits per a cada sector de planejament parcial no podrà utilitzar més d'un vint-i-cinc
per cent (25%) de l'aprofitament lucratiu màxim.
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8.3.4. Règim urbanístic de la propietat.
1. Les facultats del dret de propietat dels propietaris de sòl urbanitzable programat, s'exerciran dins dels límits i
amb el compliment dels deures i obligacions establertes en la Llei del Sòl i en les presents normes.
2. Els propietaris de terrenys inclosos en el sòl urbanitzable programat podran exercir les facultats relatives a
l'ús del sòl i la seva edificació conformement al contingut normal de la propietat que els correspon, en funció
de l'aprofitament mitjà que el Pla assigna amb caràcter general al sòl urbanitzable conforme a la seva
programació i que es concreta en cada quadrienni per a cada sector conformement a les especificacions que
s'inclouen en la present Secció: tot això sense perjudici del degut compliment dels deures i obligacions que,
tant la Llei com el present Pla General, estableixen per al seu compliment, previ o simultani a l'exercici
d'aquestes facultats.
3. Els propietaris de sòl urbanitzable programat tindran dret al noranta per cent (90%) de l'aprofitament mitjà
global que assigna el Pla General al sòl urbanitzable programat, homogeneïtzat en cada cas conforme al present
Pla segons l'ús, sector i zona en què procedeixi l'adjudicació de tal aprofitament, si ben tal dret queda
condicionat, amb totes les seves conseqüències, a l'efectiu compliment, dins dels terminis establerts al
programa de les obligacions i càrregues que s'imposen al propietari.
8.3.5. Aprofitament mitjà global.
1. El Pla General assenyala l'aprofitament mitjà global del sòl urbanitzable programat amb caràcter diferenciat
per a cadascun dels dos quadriennis en què preveu el seu desenvolupament.
2. El present Pla General estableix, per als sòls vinculats al primer quadrienni de la seva programació, un
aprofitament mitjà de 0,410 unitats d'aprofitament per metre quadrat de sòl.
3. Igualment, i per als sòls vinculats al segon quadrienni de la seva programació, el Pla General estableix un
aprofitament mitjà global de 0,312 Unitats d'Aprofitament per metre quadrat de sòl.
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8.3.6. Actuacions en sòl urbanitzable programat prèvies al desenvolupament dels sectors.
1. Les facultats d'edificació contemplades per als sectors de sòl urbanitzable programat no podran ser
exercitades fins a tant no siguin aprovats els Plans Parcials corresponents a cada sector, s'hagin emplenat els
tràmits del sistema d'actuació corresponents i s'executin les obres d'urbanització previstes en els mateixos,
exceptuant el que està disposat en l'article següent, prèvia la formalització de les cessions obligatòries del
planejament.
2. En tant no es compleixin els requisits assenyalats en el nombre anterior, en el sòl urbanitzable programat no
es podrà edificar ni dur a terme obres d'instal·lacions que no siguin les corresponents a la infraestructura
general del territori o als interessos generals del desenvolupament urbà. Igualment, i quan no hagi de dificultar
l'execució del planejament, podran autoritzar-se les construccions provisionals al fet que es refereix l'article
58.2 de la Llei del Sòl amb les garanties que el mateix preveu amb vista a la seva demolició.
3. No es podrà efectuar cap parcel·lació urbanística en el sòl urbanitzable programat sense la prèvia aprovació
del Pla Parcial corresponent al sector on es troben els terrenys.
8.3.7. Requisits per poder edificar.
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En el sòl urbanitzable programat, una vegada aprovats en Pla Parcial i el Projecte d'Urbanització corresponent i
constituïda la Junta de Compensació en els supòsits en què tal sistema sigui aplicable, podrà edificar-se amb
anterioritat al fet que els terrenys estiguin totalment urbanitzats, sempre que es compleixin els següents
requisits:
a) Que hagués guanyat fermesa, en via administrativa, l'acte d'aprovació del projecte de reparcel·lació o de
compensació, si l'un i l'altre fos necessari per a la distribució de beneficis i càrregues del Pla.
b) Que la infraestructura bàsica del polígon estigui suficientment executada com per permetre l'adequat
funcionament dels serveis urbans de la parcel·la corresponent i que per l'estat de realització de les obres
d'urbanització referents a la mateixa, sobre la qual s'ha sol·licitat llicència, es consideri previsible que, a la
terminació de l'edificació, la parcel·la que es tracti comptarà amb tots els serveis, fixant en l'autorització
corresponent el termini de terminació de la urbanització que serà, en tot cas, menor o igual que el de la
terminació de l'edificació.
c) Que en l'escrit de sol·licitud de llicència es comprometi, en qualsevol cas, a no utilitzar la construcció fins a
tant no estigui conclosa l'obra d'urbanització, i establir tal condició en les cessions de dret de propietat o d'ús
que es portin a efecte per tot o part de l'edifici.
d) Que es presti fiança en quantia suficient per garantir l'execució de les obres d'urbanització en la part que
correspongui.
8.3.8. Condicions particulars dels Sectors.
Es desenvolupen amb detall en les fitxes recollides a les pàgines següents.
1. Sector núm. 1:
a) Quadrienni al que pertanyen................ I quadrienni
b) Ús global principal........................ industrial.
c) Tipologia de l'edificació: Edificació aïllada industrial M5.
d) Ús global excloent....................... residencial. Només serà compatible en la quantia en què es permet en les
condicions particulars de la Zona 11 del Sòl Urbà.
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,65m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 3 plantes
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,390 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del Quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix.................................... 0,410 U.A./m2
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2. Sector núm. 2:
a) Quadrienni al que pertanyen................ I quadrienni
b) Ús global principal........................ industrial
c) Tipologia de l'edificació: Edificació aïllada industrial M5.
d) Ús global excloent....................... Residencial. Només serà compatible en la quantia en què es permet en les
condicions particulars de la Zona 11 del Sòl Urbà.
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,65 m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,403 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del Quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,410 U.A/m2
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3. Sector núm. 3:
a) Quadrienni al que pertanyen................ II quadrienni
b) Ús global principal........................ industrial
c) Tipologia de l'edificació: Edificació aïllada industrial M5.
d) Ús global excloent....................... residencial. Solament serà compatible en la quantia en què es permet en
les condicions particulars de la Zona 11 del Sòl Urbà.
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,65m2/m2, mesura sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,364 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del Quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,312 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: VG-7: VP-1 i 67,18% de l'EG-2.
4. Sector núm. 4:
a) Quadrienni al que pertany................. I quadrienni
b) Ús global principal........................ industrial
c) Tipologia de l'edificació: Edificació aïllada industrial M5.
d) Ús global excloent....................... residencial. Solament serà compatible en la quantia en què es permet en
les condicions particulars de la Zona 11 del Sòl Urbà.
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,65 m2/m2, mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,416 U.A./m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del Quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,41 U.A./m2
5. Sector núm. 5:
a) Quadrienni al que pertanyen................ I quadrienni
Densitat bruta màxima: 62 viv/ha.
b) Ús global principal........................ residencial
c) Tipologia de l'edificació: Illa tancada o semitancada M2 i illa d'edificació oberta M3 (edificació intensiva)
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 1,00 m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 6 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,850 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del Quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,410 U.A/m2
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j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: VG-6, VG-7, PU-2, VG-9, PU-3, VP-2, PU-4,
VG-142, PU-8, PU-51; EG-4, EG-6, 87'30% DEL VG-35, VG-42, VG-52, 63'10% DEL VG-1021, VG-11, VG12, VG-104, i 23'57% DEL VG-182.
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6. Sector núm. 6:
a) Quadrienni al que pertany................. I quadrienni.
b) Ús global principal......................... residencial
Densitat bruta màxima: 31 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa tancada o semitancada M2 i Illa d'edificació oberta M3 (Edificació semi
intensiva)
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,65m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,585 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,410 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: VG-15; VG-16; PU-6; PU-7; 12,70% del VG-35
i EG-5.
7. Sector núm. 7:
a) Quadrienni al que pertany................. II quadrienni.
b) Ús global principal..............Turístic - residencial
Densitat bruta màxima: 50 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa d'edificació oberta M3
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,60m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,51 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,312 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: VP-3; PU-102; PP-5; VG-342, i el 13,91% del
PU-1
8. Sector núm. 8:
a) Quadrienni al que pertany................. I quadrienni.
b) Ús global principal..............Turístic - residencial
Densitat bruta màxima: 55 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa d'edificació oberta M3
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,60m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,486 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,410 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: VG-19, PU-112 i 76'43% del VG-182.
9. Sector núm. 9:
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a) Quadrienni al que pertany................. II quadrienni.
b) Ús global principal..............Turístic - residencial
Densitat bruta màxima: 55 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa d'edificació oberta M3 i Illa d'edificació en habitatge unifamiliar M4 en
disposicions aïllada, adossada de dues en dues, o en filera.
d) Ús global excloent....................... indústria
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,70m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,947 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable. Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,312 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: PU-15, VG-262 i VG-27.
10. Sector núm. 10:
a) Quadrienni al que pertany................. II quadrienni.
b) Ús global principal..............Turístic - residencial
Densitat bruta màxima: 50 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa d'edificació oberta M3 i Illa d'edificació en habitatge unifamiliar M4 en
disposicions aïllada, adossada de dues en dues, o en filera.
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,70m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 4 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,532 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,312 U.A/m2
j) A l'efecte de la gestió urbanística en aquest sector, s'inclourà en el mateix d'acord amb els resultats del càlcul
de l'aprofitament mitjà, al sòl dels següents sistemes generals: PU-14, EG-7, VG-252, VG-282, 86'09% del PU1 i 32'82% de l'EG-2.
11. Sector núm. 11:
a) Quadrienni al que pertany................. II quadrienni.
b) Ús global principal..............Turístic - residencial
Densitat bruta màxima: 7 viv/ha.
c) Tipologia de l'edificació: Illa d'edificació en habitatge unifamiliar M4 en disposicions aïllada, adossada en
dues en dues.
d) Ús global excloent....................... industrial
e) Usos compatibles............................ els restants
f) Intensitat d'ús lucratiu................. 0,17m2/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes generals.
g) Altura màxima de l'edificació sobre rasant 2 plantes.
h) Aprofitament Mitjà del Sector............ 0,1495 U.A/m2, mesurat sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals.
i) Aprofitament Mitjà del Sòl Urbanitzable Programat del quadrienni corresponent inclosos els sistemes
generals pertanyents al mateix..................... 0,312 U.A/m2
8.3.9. Intensitat d'ús lucratiu.
Les intensitats d'ús assignades als sectors han d'entendre's com de caràcter lucratiu. En conseqüència, en la
redacció de Plans Parcials, les edificabilitats que s'assignin a sistemes locals no formaran part d'aquesta
intensitat d'ús lucratiu, sinó que constituiran un increment sobre la mateixa de cessió obligatòria a
l'Ajuntament. Solament en el cas que el Pla Parcial assigni caràcter lucratiu a l'equipament comercial, la seva
corresponent edificabilitat quedarà inclosa en aquesta intensitat d'ús.
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CAPÍTOL 9è.- NORMES PER AL SÒL NO URBANITZABLE
SECCIÓ 1a.- DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ
9.1.1. Definició i delimitació.
Constitueixen el sòl no urbanitzable aquelles àrees del territori municipal que per les seves condicions naturals,
les seves característiques ambientals o paisatgístiques, el seu valor productiu agropecuari o miner, la seva
localització dins del municipi, o raons semblants, han de ser mantingudes al marge dels processos
d'urbanització. La seva delimitació a l'efecte de classificació del sòl, és la que figura en els plànols A-3, amb la
precisió de detall que contenen els plànols B-1.
El sòl no urbanitzable se subdivideix en àrees que corresponen a regulacions diferencials.
9.1.2. Règim urbanístic.
1. Qualsevol que sigui la seva categoria, el sòl no urbanitzable manca d'aprofitament urbanístic. Les
limitacions a l'edificació, a l'ús i a les transformacions que sobre ell imposessin aquestes Normes Urbanístiques
o les que es deduïssin per aplicació posterior de les mateixes, no donaran dret a cap indemnització, sempre que
tals limitacions no afectessin al valor inicial que posseeix pel rendiment rústic que els és propi per la seva
explotació efectiva, o no constituïssin una alienació o expropiació forçosa del domini.
2. El sòl no urbanitzable haurà d'utilitzar-se de la forma en què millor correspongui a la seva naturalesa, amb
subordinació a les necessitats de la comunitat.
3. La transformació econòmica dels cultius, la seva posada en regadiu o reforestació, en àrees pertanyents a
categories de menor nivell de protecció al fet que correspondria per la nova utilització del sòl, se subjectaran al
tràmit previst en l'article 58.1.3ª de la Llei del Sòl.
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SECCIÓ 2a.- CONDICIONS GENERALS
9.2.1. Parcel·lacions rústiques.
1. En sòl no urbanitzable, només podran realitzar-se parcel·lacions rústiques. Aquestes parcel·lacions
s'ajustaran al que es disposa en la legislació agrària, i a les restants disposicions aplicables.
2. No caldrà autoritzar ni podran executar-se parcel·lacions rústiques per sota de la unitat mínima de cultiu
prevista en la legislació agrària o de l'establerta en aquestes normes, ni la segregació de finques de superfície
inferior a 15.000 m2.
9.2.2. Condicions de les parcel·lacions rústiques.
Perquè puguin autoritzar-se activitats que requereixin i originin la presència permanent de persones, haurà de
justificar-se que la parcel·la disposa d'accés rodat, subministrament d'aigua potable en condicions sanitàries
adequades, sanejament que satisfaci les condicions que fossin aplicables per assegurar la seva salubritat i
subministrament d'energia elèctrica.
9.2.3. Prevenció de les parcel·lacions urbanístiques.
1. Per la pròpia naturalesa dels sòls no urbanitzables, queda expressament prohibida la seva parcel·lació
urbanística.
2. Es presumirà que una parcel·lació és urbanística quan en una finca matriu es realitzin obres d'urbanització,
subdivisió del terreny en lots o edificació de forma conjunta o quan àdhuc no tractant-se d'una actuació
conjunta, pugui deduir-se l'existència d'un pla d'urbanització unitari.
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3. Igualment es considerarà que una parcel·lació té caràcter urbanístic quan present almenys una de les
següents manifestacions:
a) Tenir una distribució, forma parcel·lària i tipologia edificatòria impròpia per a finalitats rústiques o en pugna
amb les pautes tradicionals de parcel·lació per a usos agropecuaris a la zona en què es trobi.
b) Disposar d'accessos viaris comuns exclusius, que no apareguin assenyalats en les representacions
cartogràfiques oficials, o disposar de vies comunals rodades en el seu interior, asfaltades o compactades amb
ample de rodadura superior a dues (2) metres d'amplària, amb independència que comptin amb encintat de
vorera.
c) Tenir construïdes o en projecte, edificacions aptes per ser utilitzades com a habitatges en règim de propietat
horitzontal, com a habitatge unifamiliar d'utilització no permanent.
d) Existir publicitat, clarament mercantil, en el terreny o en els seus voltants per a la senyalització de la seva
localització i característiques, publicitat impresa o insercions en els mitjans de comunicació social, que no
continguin la data d'aprovació o autorització i l'òrgan que la va atorgar.
4. La consideració de l'existència d'una parcel·lació urbanística portarà aparellada la denegació de les llicències
que poguessin sol·licitar-se, així com la paralització immediata de les obres i altres intervencions que
s'haguessin iniciat, sense perjudici de les sancions al fet que poguessin donar origen.
5. No podrà prosseguir-se l'execució de les parcel·lacions que a l'empara de la unitat mínima de cultiu vigent
poguessin general situacions incompatibles amb aquestes normes, per implicar transformacions de la naturalesa
rústica dels terrenys, o constituir nucli de població.
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9.2.4. Nucli de població.
S'entendrà per nucli de població dins dels sòls no urbanitzables, tot assentament humà que generi
objectivament demandes o necessitats de serveis urbanístics comuns, tals com a xarxa de subministrament
d'aigua, xarxa de sanejament, xarxa d'enllumenat públic, sistema d'accessos viaris, etc, que són característiques
de les àrees amb destinació urbana.
S'entén que existeix nucli de població quan l'àrea edificada presenti una densitat superior a un habitatge cada
7.000 m2 de terreny. A aquest efecte, s'entendrà per "àrea edificada" el conjunt format per la parcel·la objecte
de projecte i les confrontants conformement al sistema genèric que aplica la Comissió Provincial d'Urbanisme.
No s'admetran segregacions menors de 15.000 m2.
SECCIÓ 3a.- CONDICIONS D'ÚS I EDIFICACIÓ
9.3.1. Usos característics
Es consideren usos característics dels sòls no urbanitzables directament autoritzables per l'Ajuntament els
següents:
a) Els que englobin activitats de producció agropecuària, entenent per tal l'agricultura extensiva en secà o
regadiu, els cultius experimentals o especials, l'horticultura i floricultura a la intempèrie o baix hivernacle,
l'explotació de fusta, la cria i guarda d'animals en règim d'estabulació o lliure; la cria d'espècies piscícoles, la
caça i la pesca. En aquests supòsits es requerirà informe previ favorable de la Conselleria d'Agricultura.
b) La defensa i manteniment del medi natural i les seves espècies que impliquen la seva conservació, la seva
millora i la formació de reserves naturals. Es requerirà informe previ favorable de la Conselleria competent per
raó de la matèria.
9.3.2. Usos permesos.
1. Són usos permesos en el sòl no urbanitzable, previ informe favorable de la C.P.U. sense perjudici de les
limitacions que es derivin de la categoria del sòl que es tracti, els següents usos característics:
a) Les explotacions mineres.
b) Els usos lligats a l'oci i activitats culturals de la població.
c) L'acampada en instal·lacions adequades a tal fi.
d) Els abocaments de residus sòlids.
e) Els usos infraestructurals, els de l'execució i manteniment dels serveis públics i les instal·lacions de servei a
les carreteres.
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2. Seguint el procediment previst en l'article 43.3 de la Llei del Sòl la C.P.U. podrà autoritzar els següents usos
permesos:
a) Els usos que fossin declarats d'utilitat pública o interès social, fins i tot la destinació de terrenys per a la
pràctica d'exercicis militars.
b) L'habitatge familiar en llocs en els quals no existeixi possibilitat de formació de nucli de població.
c) Altres usos que estiguessin directament vinculats als usos característics.
3. Excepcionalment podrà autoritzar-se per la C.P.U. la implantació d'usos lligats a la producció industrial quan
l'activitat a desenvolupar pertanyi a les categories que s'estableixen en l'article 6.5.17. d'aquestes normes i
s'acrediti la concurrència de circumstàncies que impedeixin o desaconsellin dur-la a terme a les àrees del
territori expressament qualificades per acollir l'ús industrial.
4. No es consideraran fora d'ordenació els usos existents pertanyents o no a algun dels tipus anteriors, quan no
siguin contraris a la regulació de la categoria de sòl en què es trobin.
5. Són usos incompatibles i per tant prohibits els no contemplats en els punts anteriors.
9.3.3. Edificacions permeses.
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1. En els sòls no urbanitzables, sense perjudici de les limitacions que es derivin de la seva categoria, solament
estarà justificada l'edificació, si està vinculada a:
a) Les explotacions agropecuàries.
b) La conservació del medi natural.
c) Les explotacions mineres.
d) L'execució i manteniment dels serveis urbans i infraestructurals.
e) El servei al tràfic automobilístic.
2. Prèvia justificació de la necessitat de ser realitzades en sòl no urbanitzable, podran edificar-se instal·lacions
per a:
a) L'oci de la població i activitats lúdiques o culturals.
b) La formació de nuclis d'acampada.
c) Activitats d'utilitat pública, o interès social que hagin d'emplaçar-se en el medi rural.
3. Excepcionalment, i baix idèntica justificació a la prevista per a l'ús industrial, podran edificar-se
instal·lacions per a la producció industrial.
4. Amb la justificació prèvia que no existeix la possibilitat de la formació de nucli de població, podran
construir-se edificis per a habitatge familiar, vinculats a explotacions agrícoles o al servei d'algun dels usos
permesos.
5. L'autorització de qualsevol construcció en sòl no urbanitzable estarà subjecta al que prescriu l'article 86.1 de
la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana.
6. En tot cas, qualssevol de les construccions i instal·lacions al fet que es refereix el present article hauran de
vincular-se a parcel·les independents que reuneixin la condició d'unitat mínima de cultiu conforme a aquestes
normes, excepte les excepcions en elles contemplades.
9.3.4. Condicions d'aprofitament per a les edificacions permeses.
1. Edificabilitat màxima sobre parcel·la: 0,07 m2 de construcció per M2 de parcel·la.
2. Ocupació màxima: deu per cent de la superfície de la parcel·la tant sobre com a baix rasant.
3. Reculades: deu metres com a mínim a tots els contigus.
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4. Altura màxima de l'edificació: dues plantes i set metres. En ús industrial es podrà arribar a tres plantes i deu
metres.
En la superfície edificada s'inclouran tots els elements que formin part de la construcció, tant sobre com a baix
rasant.
9.3.5. Condicions estètiques.
Les edificacions es construiran, en tot el seu perímetre, amb materials anàlegs, apropiats al caràcter i destinació
de les mateixes. Els tancaments de les parcel·les seran preferentment vegetals.
Tant pel seu emplaçament, com per la seva forma, materials i tractament dels mateixos, l'edificació causarà el
menor dany possible al paisatge natural i s'adaptarà al màxim al caràcter de les construccions rurals
tradicionals de la zona.
SECCIÓ 4a.- CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES DIFERENTS CATEGORIES
9.4.1. Divisió del sòl no urbanitzable.
1. A l'efecte de la diferent regulació de les condicions d'ús, el sòl no urbanitzable es divideix en les següents
categories:
a) Sòls no urbanitzables protegits.
b) Sòls no urbanitzables comuns.
2. Els sòls no urbanitzables protegits presenten els següents graus:
1. Sòls no urbanitzables amb protecció forestal.
2. Sòls no urbanitzables amb protecció paisatgística.
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9.4.2. Règim de sòl no urbanitzable amb protecció forestal.
1. És ús característic el manteniment del medi natural, sent ús permès lligat a l'anterior el de producció
agropecuària, que haurà de realitzar-se subjecte a la protecció de la qualitat del medi natural.
2. Es permeten en aquesta categoria els següents usos:
a) Explotació minera, amb excepció de les graveres i pedreres.
b) Les activitats d'oci, lúdiques i culturals.
c) L'acampada.
d) Els usos que fossin declarats d'utilitat pública i interès social.
e) Els vinculats al manteniment dels serveis i infraestructures.
f) Les granges-escoles.
3. Són usos prohibits els no citats.
4. Les edificacions permeses en aquests sòls són les vinculades als usos permesos i a més l'habitatge familiar,
quan estigui lligada a la guarda i protecció del medi natural o a explotacions agropecuàries.
Les construccions que es realitzin en aquesta categoria ho faran amb subjecció al règim establert en la Secció
anterior.
5. La parcel·la mínima en sòl no urbanitzable amb protecció forestal serà de 10.000 m2 i l'ocupació màxima el
2% de la mateixa.
9.4.3. Règim de sòl no urbanitzable amb protecció paisatgística.
1. És ús característic el manteniment del medi natural.
2. Es permeten en aquesta categoria els següents usos:
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a) Les activitats d'oci, lúdiques i culturals.
b) L'acampada.
c) Els usos que fossin declarats d'utilitat pública i interès social.
3. La parcel·la mínima en sòl no urbanitzable amb protecció paisatgista serà de 10.000 m2.
9.4.4. Règim de sòl no urbanitzable comú.
1. La producció agropecuària és ús característic d'aquests sòls, sent ús permès el manteniment del medi natural.
2. Són així mateix usos permesos, els continguts en l'article 9.3.2.
3. Podran realitzar-se en aquesta categoria les edificacions vinculades als usos permesos, amb subjecció al
règim previst en l'anterior Secció 3a.
4. La parcel·la mínima en sòl no urbanitzable comú serà la unitat mínima de cultiu prevista en la legislació
agrària.
DISPOSICIÓ FINAL
En els supòsits que hi hagi discrepància entre dos normes o paràmetres establerts en aquest Pla general
d'ordenació urbana, regirà sempre el més restrictiu.
APÈNDIX A LES NORMES URBANÍSTIQUES
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CÀLCUL DE L'APROFITAMENT MITJÀ EN EL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DEL PRIMER
QUADRIENNI
El sòl urbanitzable programat del primer quadrienni està compost pels sectors núms. 1, 2, 4, 5, 6 i 8 més un
conjunt de sistemes generals a l'efecte de la gestió del mecanisme de l'aprofitament mitjà. Part d'aquests
sistemes generals apareixen incorporats als sectors a causa que el Programa d'Actuació adjudica la definició
del seu planejament als plans parcials d'aquells, encara que a l'efecte de la gestió del citat mecanisme s'estarà al
que resulti del present càlcul i a les conseqüències pràctiques del mateix.
Les dades de planejament corresponents són els següents:
A) Sector núm. 1
Ús global industrial
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-6
Sistema General viari VG-7
Sistema General parc urbà PU-2
Viari existent
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,65m²/m² x 30.010m²
B) Sector núm. 2
Ús global industrial
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-9
Sistema General parc urbà PU-3
TOTAL
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Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,65m²/m² x 55.460m²
C) Sector núm. 4
Ús global industrial
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari-aparc VP-2
Sistema General parc urbà PU-4
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,65m²/m² x 87.940m²
D) Sector núm. 5
Ús global residencial edificació intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-142
Sistema General parc urbà PU-8
Sistema General parc urbà PU-51
Sistema General Equipaments EG-4
Sistema General Equipaments EG-6
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
1,00m²/m² x 115.580m²
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E) Sector núm. 6
Ús global residencial edificació intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-15
Sistema General viari VG-161
Sistema General parc urbà PU-6
Sistema General parc urbà PU-71
Sistema General Equipaments VG-35
Sistema General Equipaments EG-5
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,65m²/m² x 60.210m²
F) Sector núm. 8
Ús global turistico-residencial edificació semi-intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-19
Sistema General parc urbà PU-112
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,60m²/m² x 92.160m²
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G) Sistemes generals pertanyents al primer quadrienni, no incorporats als sectors i en conseqüència no
contemplats als apartats anteriors:
 Sistema General viari VG-42
 Sistema General viari VG-52
 Sistema General viari VG-102
 Sistema General viari VG-11
 Sistema General viari VG-512
 Sistema General viari VG-104
 Sistema General viari VG-182
TOTAL

1.620m²
3.877m²
3.320m²
4.700m²
2.400m²
6.160m²
9.840m²
31.917m²

H) Superfície total de sòl de sistemes generals inclosa en el primer quadrienni de sòl urbanitzable programat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inclosa en el Sector núm. 1
Inclosa en el Sector núm. 2
Inclosa en el Sector núm. 4
Inclosa en el Sector núm. 5
Inclosa en el Sector núm. 6
Inclosa en el Sector núm. 8
No Inclosa en sectors

8.640m²
14.100m²
40.535m²
24.640m²
35.190m²
11.470m²
31.917m²
166.312m²

TOTAL
I) Càlcul d'aprofitaments mitjans
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En funció del conjunt de les determinacions del Pla, tenint presents les bases de partida definides, així com els
criteris municipals en relació amb el plantejament de la revisió i Adaptació i el principi general d'intentar
aconseguir una distribució equitativa de càrregues i beneficis en el sòl urbanitzable programat, es considera
que l'assignació de coeficients de zona al fet que es refereix el paràgraf 1r del punt 1, de l'article 31 del
Reglament de Planejament ha de ser la següent:
8. Zones d'ús global industrial (Z1).................................................................. CZ1 = 0,80
9. Zones d'ús global residencial en edificació intensiva (Z2) ............................... Cz2 = 1,00
10. Zones d'ús global residencial en edificació semi-intensiva (Z3) ....................... CZ3 = 0,90
11. Zones d'ús global turistico-residencial en edificació semi-intensiva (Z4) ......... CZ4 = 0,85
Anàlogament, les diferències existents entre els dos sectors considerats, en funció de les circumstàncies
contemplades en el paràgraf 2n del punt 1, de l'article 31 del Reglament de Planejament han de quedar
reflectides a criteri del nou Pla en la següent assignació de coeficients de sector:
12. Sector núm. 1
13. Sector núm. 2
14. Sector núm. 4
15. Sector núm. 5
16. Sector núm. 6
17. Sector núm. 8

Cs1 = 0,75
Cs2 = 0,78
Cs4 = 0,80
Cs5 = 0,85
Cs6 = 1,00
Cs8 = 0,95

El coeficient d'homogeneïtzació de cada zona s'obtindrà multiplicant el coeficient propi de la zona pel
coeficient del sector en què es trobi, d'acord amb l'establert en el punt 2 de l'esmentat article 31 del Reglament
de Planejament. Els valors que s'obtenen són els següents:
1. Zona Z1 en el sector núm. 1
Cz1 x Cs1 = 0,80 x 0,75
Ch1.1
2. Zona Z1 en el sector núm. 2
Ch1.2
Cz1 x Cs2 = 0,80 x 0,78
3. Zona Z1 en el sector núm. 4
Ch1.4
Cz1 x Cs4 = 0,80 x 0,80

0,60
0,62
0,64
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4. Zona Z2 en el sector núm. 5
Ch2.5
Cz2 x Cs5 = 1,00 x 0,85
5. Zona Z3 en el sector núm. 6
Ch3.6
Cz3 x Cs6 = 0,90 x 1,00
6. Zona Z4 en el sector núm. 8
Ch4.8
Cz4 x Cs8 = 0,85 x 0,95

0,85
0,90
0,81
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A partir d'aquests valors del coeficient d'homogeneïtzació es procedeix a ordenar i realitzar el càlcul
d'aprofitaments mitjans, el qual es recull en el quadre núm. 1 que s'inclou a la pàgina següent. S'haurà de tenir
en compte que el sòl dels sistemes generals inclosos en els sectors a l'efecte del planejament, ha de sortir ara
d'ells per incloure's en el conjunt dels sistemes generals a l'efecte del càlcul i gestió de l'aprofitament mitjà.

J) Interpretació de resultats
D'acord amb l'establert en el Reglament de gestió, articles 46, 48, 49, 51 i 69, el repartiment d'unitats
d'aprofitament en cada sector serà el següent:
Sector núm. 1
Aprofitament reconegut al sector
0,390 U.A. / m² x 30.100m²

11.739 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 11.739
1.174 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 11.739
10.565 U.A
En aquest sector, l'aprofitament mitjà del qual és inferior al mitjà del sòl urbanitzable programat de la primera
etapa, haurà l'Ajuntament de disminuir proporcionalment les càrregues que impliquin la gestió urbanística
posterior.
Sector núm. 2
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Aprofitament reconegut al sector
0,403 U.A. / m² x 55.460m²

22.350 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 22.350
2.235 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 22.350
20.115 U.A
En aquest sector, l'aprofitament mitjà del qual és inferior al mitjà del sòl urbanitzable programat de la primera
etapa, haurà l'Ajuntament de disminuir proporcionalment les càrregues que impliquin la gestió urbanística
posterior.
Sector núm. 4
Aprofitament reconegut al sector
0,410 U.A. / m² x 87.940m²

36.055 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 36.055
3.605 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 36.055
32.450 U.A
- Romanent: 36.583-36.055
528 U.A.
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Sector núm. 5
Aprofitament reconegut al sector
0,410 U.A. / m² x 115.580m²

47.388 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 47.388
4.739 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 47.388
42.649U.A
- Romanent: 98.243-47.388
50.855 U.A.
Sector núm. 6
Aprofitament reconegut al sector
0,410 U.A. / m² x 60.210m²

24.686 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 24.686
2.469 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 24.686
22.217U.A
- Romanent: 35.223-24.686
10.537 U.A.
Sector núm. 8
Aprofitament reconegut al sector
0,410 U.A. / m² x 92.160m²

37.786 U.A.

Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 37.786
3.779 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 37.786
34.007U.A
-Romanent: 44.790-37.786
7.004 U.A.
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Sistemes Generals
Aprofitament reconegut a sistemes generals
0,410 U.A. / m² x 166.312m²
68.188 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut a sistemes generals
- Ajuntament
0,10 x 68. 341
6.819 U.A.
- Propietaris de sòl de sistemes generals
0,90 x 68. 341
61.369 U.A.
El resum de resultats en el sòl urbanitzable programat de la primera etapa és el següent:
- Drets propietaris del sector núm. 1
- Drets propietaris del sector núm. 2
- Drets propietaris del sector núm. 4
- Drets propietaris del sector núm. 5
- Drets propietaris del sector núm. 6
- Drets propietaris del sector núm. 8
- Drets propietaris sistemes generals
- Retencions municipals
TOTAL

10.565 U.A.
20.115 U.A.
32.450 U.A.
42.649 U.A.
22.217 U.A.
34.007 U.A.
61.369 U.A.
25.556 U.A.
248.928 U.A.

Això suposa com a resum general el següent:
- Drets propietaris de sòl
223.372 U.A 89,73%
- Retencions municipals
25.556 U.A. 10,27%
TOTAL
248.928 U.A 100,00%
Localització dels drets dels propietaris de sòl de sistemes generals.
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Per a la definició d'aquesta localització s'ha utilitzat el criteri, sempre que això ha estat possible, de màxima
proximitat geogràfica a la situació original dels terrenys.
- VG-6
5.010m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- VG-7
890m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- PU-2
2.740m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- VG-9
4.600m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- PU-3
9.500m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- VP-2
5.395m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- PU-4
35.140m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- Vg-142
1.260m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- PU-8
11.560m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- PU-51
2.620m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- EG-4
2.600m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- EG-6
6.420m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
S’assignen al sector núm. 5
- VG-15
2.430m² x 0,90 x 0,410 UA/m²

1.849 UA
329 UA
1.011 UA
1.698 UA
3.506 UA
1.991 UA
12.967 UA
465 UA
4.266 UA
967 UA
959 UA
2.369 UA
897 UA
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S’assignen al sector núm. 6
- VG-161
11.720m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
4.325 UA
S’assignen al sector núm. 6
- PU-6
5.440m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
2.007 UA
S’assignen al sector núm. 6
6.840m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
2.524 UA
- PU-71
S’assignen al sector núm. 6
- VG-35
7.600m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
2.804 UA
s'assignen 356 UA al sector núm. 6 i 2.448 UA al sector núm. 5
- EG-5
1.160m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
428 UA
S’assignen al sector núm. 6
- VG-19
3.080m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
1.133 UA
S’assignen al sector núm. 8
- PU-112
8.390m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
3.096 UA
S’assignen al sector núm. 8
1.620m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
598 UA
- VG-42
S’assignen al sector núm. 5
- VG-52
3.877m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
1.431 UA
S’assignen al sector núm. 5
- VG-102
3.320m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
1.225 UA
s'assignen 528 UA al sector núm. 4 i 697 UA al sector núm. 5
- VG-11
4.700m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
1.734 UA
S’assignen al sector núm. 5
- VG-12
2.400m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
886 UA
S’assignen al sector núm. 5
- VG-104
6.160m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
2.273 UA
S’assignen al sector núm. 5
- VG-182
9.840m² x 0,90 x 0,410 UA/m²
3.631 UA
S'assignen 2.775 UA al sector núm. 8 i 856 UA al sector núm. 5
En els tres casos en què l'assignació de la localització de drets es fa compartida en dos sectors, la proporció
corresponent es mantindrà per al repartiment d'unitats d'aprofitament entre propietaris afectats, d'acord amb les
següents xifres:
- VG-35
2.804 U.A
2.448 UA en el sector núm. 5
87,30%
356 UA en el sector núm. 6
12,70%
100,00%
- VG-102
1.225 U.A
582 UA en el sector núm. 4
43,10%
697 UA en el sector núm. 5
56,90%
100,00%
- VG-182
3.631 U.A
856 UA en el sector núm. 5
23,57%
2775 UA en el sector núm. 8
76,43%
100,00 %
K) Traducció de drets edificables en unitats d'aprofitament a m² de construcció
La traducció d'aquests drets edificables en unitats d'aprofitament es realitza dividint aquelles pel coeficient
d'homogeneïtzació corresponent, obtenint els següents resultats:
- Sector núm. 1
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
10.565 / 0,60
17.608m²
Ajuntament
1.174 / 0,60
1.957m²
TOTAL
19.565m²
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- Sector núm. 2
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
20.115 / 0,62
32.444m²
Ajuntament
2.235 / 0,62
3.605m²
TOTAL
36.049m²
- Sector núm. 4
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
32.450 / 0,64
50.703m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
528 / 0,64
825m²
Ajuntament
3605/0,64
5.633
TOTAL
57.161m²
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- Sector núm. 5
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
42.649 / 0,85
50.175m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
9.026 / 0,85
10.619m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
34.274 / 0,85
40.322m²
Ajuntament
12.294 / 0,85
14.464m²
TOTAL
115.580m²
- Sector núm. 6
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
22.217 / 0,90
24.686m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
10.537 / 0,90
11.708m²
Ajuntament
2.469 / 0,90
2.743m²
TOTAL
39.137m²
- Sector núm. 8
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
34.007 / 0,81
41.984m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
4.229 / 0,81
5.221m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
2.775 / 0,81
3.426m²
Ajuntament
3.779 / 0,81
4.666m²
TOTAL
55.296m²
CÀLCUL DE L'APROFITAMENT MITJÀ EN EL SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT DEL
SEGON QUADRIENNI
El sòl urbanitzable programat del segon quadrienni està compost pels sectors núms. 3,7,9,10 i 11 més un
conjunt de sistemes generals a l'efecte de la gestió del mecanisme de l'aprofitament mitjà. Part d'aquests
sistemes generals apareixen incorporats als sectors a causa que el Programa d'Actuació adjudica la definició
del seu planejament als plans parcials d'aquells, encara que a l'efecte de la gestió del citat mecanisme s'estarà al
que resulti del present càlcul i a les conseqüències pràctiques del mateix.
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Les dades de planejament corresponents són els següents:
A) Sector núm. 3
Ús global industrial
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari VG-172
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,65m²/m² x 81.740m²
B) Sector núm. 7
Ús global turístico-residencial en edificació semi-intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General viari-aparcament VP-3
Sistema General parc urbà PU-102
Viari existent
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,60m²/m² x 146.880m²
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C) Sector núm. 9
Ús global turístico-residencial en edificació intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General parc urbà PU-15
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,70m²/m² x 59.500m²
D) Sector núm. 10
Ús global turistico-residencial en edificació intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General parc urbà PU-14
Sistema General equipament EG-7
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
0,70m²/m² x 54.910m²
E) Sector núm. 11
Ús global turistico-residencial en edificació semi-intensiva
Sistemes Generals inclosos a efectes de planejament
Sistema General zona verda protecció PP-5
TOTAL
Intensitat de l'ús global mesurada sobre les àrees no ocupades per sistemes
generals
Aprofitament lucratiu màxim
017m²/m² x 71.685m²

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 43
26 de març de 2015
Fascicle 68 - Sec. I. - Pàg. 13516

F) Sistemes generals pertanyents al segon quadrienni, no incorporats als sectors i en conseqüència no
contemplats als apartats anteriors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sistema general viari-aparcament VP-1
Sistema general viari VG-252
Sistema general viari VG-262
Sistema general viari VG-27
Sistema general viari VG-282
Sistema general viari VG-342
Sistema general parc urbà PU-1
Sistema general equipament EG-2
Sistema general equipament EG-8
TOTAL

9.009m²
3.480m²
3.680m²
1.940m²
7.600m²
5.080m²
14.440m²
5.540m²
8.360m²
59.129m²

G) Superfície total de sòl de sistemes generals inclosa en el segon quadrienni de sòl urbanitzable programat:
10. Inclosa en el sector núm. 3
2.400m²
11. Inclosa en el sector núm. 7
44.580m²
12. Inclosa en el sector núm. 9
12.600m²
13. Inclosa en el sector núm. 10
17.690m²
14. Inclosa en el sector núm. 11
7.320m²
15. No Inclosa en sectors
59.129m²
TOTAL
143.719m²
H) Càlculs d'aprofitaments mitjans
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En funció del conjunt de les determinacions del Pla, tenint presents les bases de partida definides, així com els
criteris municipals en relació amb el plantejament de la Revisió i Adaptació i el principi general d'intentar
aconseguir una distribució equitativa de càrregues i beneficis en el sòl urbanitzable programat, es considera
que l'assignació de coeficients de zona al fet que es refereix el paràgraf 1r del punt 1 de l'article 31 del
Reglament de Planejament ha de ser la següent:
16. Zones d'ús global industrial (Z5)... CZ5 = 0,80
17. Zones d'ús global turistico-residencial en edificació intensiva (Z6) ... Cz6 = 0,95
18. Zones d'ús global turistico-residencial en edificació semi-intensiva (Z7) .. CZ7 = 1,00
19. Zones d'ús global turistico-residencial en edificació extensiva (Z8) ... CZ8 = 0,88
Anàlogament, les diferències existents entre els dos sectors considerats, en funció de les circumstàncies
contemplades en el paràgraf 2n del punt 1, de l'article 31 del Reglament de Planejament han de quedar
reflectides a criteri del nou Pla en la següent assignació de coeficients de sector:
1.
2.
3.
4.
5.

Sector núm. 3
Sector núm. 7
Sector núm. 9
Sector núm. 10
Sector núm. 11

Cs3 = 0,70
Cs7 = 0,85
Cs9 = 0,75
Cs10 = 0,80
Cs11 = 1,00

El coeficient d'homogeneïtzació de cada zona s'obtindrà multiplicant el coeficient propi d ella zona pel
coeficient del sector en què es trobi, d'acord amb l'establert en el punt 2 de l'esmentat article 31 del Reglament
de Planejament. Els valors que s'obtenen són els següents:
6. Zona Z5 en el sector núm. 3
Ch5.3
Cz5 x Cs3 = 0,80 x 0,70
7. Zona Z6 en el sector núm. 9
Ch6.9
Cz6 x Cs9 = 0,95 x 0,75
8. Zona Z6 en el sector núm. 10
Ch6.10
Cz6 x Cs10 = 0,95 x 0,80

0,56
0,71
0,76
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9. Zona Z7 en el sector núm. 7
Ch7.7
Cz7 x Cs7 = 1,00 x 0,85
10. Zona Z8 en el sector núm. 11
Ch8.11
Cz8 x Cs11 = 0,88 x 1,00

0,85
0,88
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A partir d'aquests valors del coeficient d'homogeneïtzació es procedeix a ordenar i realitzar el càlcul
d'aprofitaments, el qual es recull en el quadre núm. 2 que s'inclou a la pàgina següent. S'haurà de tenir en
compte que el sòl dels sistemes generals inclosos en els sectors a l'efecte del planejament, ha de sortir ara d'ells
per incloure's en el conjunt dels sistemes generals a l'efecte del càlcul i gestió de l'aprofitament mitjà.

I) Interpretació de resultats
D'acord amb l'establert en el Reglament de gestió, articles 46, 48, 49, 51 i 69, el repartiment d'unitats
d'aprofitament en cada sector serà el següent:
Sector núm. 3
Aprofitament reconegut al sector
0,312 U.A. / m² x 81.740m²
25.503 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 25.503
2.550 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 25.503
22.953 U.A
- Romanent 29.753-25.503
4.250 U.A.
Sector núm. 7
Aprofitament reconegut al sector
0,312 U.A. / m² x 146.880m²
45.827 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 45.827
4.583 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 45.827
41.244 U.A
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- Romanent

74.909-45.827

29.082 U.A.

Sector núm. 9
Aprofitament reconegut al sector
0,312 U.A. / m² x 59.500m²
18.564 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 18.564
1.856 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 18.564
16.708 U.A
- Romanent 29.572-18.564
11.008 U.A.
Sector núm. 10
Aprofitament reconegut al sector
0,312 U.A. / m² x 54.910m²
17.132 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 17.132
1.713 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 17.132
15.419 U.A
- Romanent 29.212-17.132
12.080 U.A.
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Sector núm. 11
Aprofitament reconegut al sector
0,1495 U.A. / m² x 71.685m²
10.724 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut al sector
- Ajuntament
0,10 x 10.724
1.072 U.A
- Propietaris de sòl en el sector sense incloure sistemes generals
0,90 x 10.724
9.652 U.A
Sistemes Generals
Aprofitament reconegut a sistemes generals
0,312 U.A. / m² x 143.719m²
44.840 U.A.
Descomposició de l'aprofitament reconegut a sistemes generals
- Ajuntament
0,10 x 44.840
4.484 U.A.
- Propietaris de sòl de sistemes generals
0,90 x 44.840
40.356 U.A.
El resum de resultats en el sòl urbanitzable programat de la segona etapa és el següent:
 Drets Propietaris del sector núm. 3
22.953 U.A.
 Drets Propietaris del sector núm. 7
41.244 U.A.
 Drets Propietaris del sector núm. 9
16.708 U.A.
 Drets Propietaris del sector núm. 10
15.419 U.A.
 Drets Propietaris del sector núm. 11
9.652 U.A.
 Drets Propietaris sistemes generals
40.356 U.A.
 Retencions municipals
27.838 U.A.
TOTALS
174.170 U.A.
Això suposa com a resum general el següent:
 Drets Propietaris de sòl
 Retencions municipals
TOTAL

146.332 U.A 84,02%
27.838 U.A. 15,98%
174.170 U.A 100,00%

Localització dels drets dels propietaris de sòl de sistemes generals.
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Per a la definició d'aquesta localització s'ha utilitzat el criteri, sempre que això ha estat possible, de màxima
proximitat geogràfica a la situació original dels terrenys.
- VG-172
2.400m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
674 UA
S’assignen al sector núm. 3
- VP-3
3.800m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
1.067 UA
S’assignen al sector núm. 7
- PU-10
40.780m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
11.451 UA
S’assignen al sector núm. 7
- PU-15
12.600m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
3.538 UA
S’assignen al sector núm. 9
- PU-14
11.060m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
3.105 UA
S’assignen al sector núm. 10
- EG-7
6.630m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
1.862 UA
S’assignen al sector núm. 10
- PP-5
7.320m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
2.055 UA
S’assignen al sector núm. 7
- VP-1
9.009m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
2.530 UA
S’assignen al sector núm. 3
- VG-252
3.480m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
977 UA
S’assignen al sector núm. 10
3.680m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
1.033 UA
- VG-262
S’assignen al sector núm. 9
- VG-27
1.940m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
545 UA
S’assignen al sector núm. 9
- VG-282
7.600m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
2.134 UA
S’assignen al sector núm. 10
- VG-342
5.080m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
1.426 UA
S’assignen al sector núm. 7
- PU-1
14.440m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
4.055 UA
s'assignen 564 UA al sector núm. 7 y 3.491 UA al sector núm. 10
- EG-2
5.540m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
1.557 UA
s'assignen 1.046 UA al sector núm. 3 y 511 UA al sector núm. 10
- EG-8
8.360m² x 0,90 x 0,312 UA/m²
2.347 UA
S’assignen al sector núm. 7
En els dos casos en què l'assignació de la localització de drets es fa compartida en dos sectors, la proporció
corresponent es mantindrà per al repartiment d'unitats d'aprofitament entre propietaris afectats, d'acord amb les
següents xifres:
1. PU-1
4.055 U.A

564 UA en el sector núm. 7
3.491 UA en el sector núm. 10

2. EG-2
1.557 U.A
1.046 UA en el sector núm. 3
511 UA en el sector núm. 10
32,82%

13,91%
86,09%
100,00%
67,18%
100,00%

J) Traducció de drets edificables en unitats d'aprofitament a m² de construcció
La traducció d'aquests drets edificables en unitats d'aprofitament es realitza dividint aquelles pel coeficient
d'homogeneïtzació corresponent, obtenint els següents resultats:
- Sector núm. 3
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
22.953 / 0,56
40.988m²
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Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
674 / 0,56
1.204m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
3.576 / 0,56
6.386m²
Ajuntament
2.550 / 0,56
4.553m²
TOTAL
53.131m²
- Sector núm. 7
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
41.244 / 0,85
48.522m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
12.518 / 0,85
14.727m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
6.392 / 0,85
7.520m²
Ajuntament
14.755 / 0,85
17.359m²
TOTAL
88.128m²

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020

- Sector núm. 9
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
16.708 / 0,71
23.532m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
3.538 / 0,71
4.983m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
1.578 / 0,71
2.223m²
Ajuntament
7.748 / 0,71
10.912m²
TOTAL
41.650m²
- Sector núm. 10
Propietaris de sòl en el sector no inclosos els de sistemes generals
15.419 / 0,76
20.288m²
Propietaris de sòl de sistemes generals pertanyents al sector
4.967 / 0,76
6.536m²
Propietaris de sòl de sistemes generals exteriors al sector
7.113 / 0,76
9.359m²
Ajuntament
1.713 / 0,76
2.254m²
TOTAL
38.437m²
- Sector núm. 11
Propietaris de sòl en el sector sense incloure els de sistemes generals
9.652 / 0,88
10.968m²
Ajuntament
1.072 / 0,88
1.218m²
TOTAL
12.186 m²
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ANNEX 1 A LES NORMES URBANÍSTIQUES
Ordenances dels Plans Parcials que es mantenen en vigor i Quadre de les Normes d'Ordenació Urbana del Pla
General d'Eivissa definitivament aprovat per la C.P.U. de Balears el 17 de Setembre de 1973 (Doc. P,2-B) en
part vigent d'acord amb la pormenorització que sobre aquest tema s'estableix en les Condicions Particulars de
les diferents zones del Sòl Urbà.
-

Pla Parcial Polígon 7 i 8
Pla Parcial Polígon 10 Sud-oest
Pla Parcial Polígon 16
Pla Parcial Polígon 26
Pla Parcial Polígon 28
Pla Parcial Polígon 30
Pla Parcial Polígon 32 ]

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/43/913020
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ANEJO 2 A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
Fichas de Unidades de actuación en suelo Urbano y de los Sectores en Suelo Urbanizable Programado
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A. UNIDADES DE ACTUACIÓN EN SUELO URBANO
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B. SECTORES DE SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO
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