
Zona / Usos permesos (1) / Usos condicionats (1) / Usos prohibits (1)
NR / 1 (2) / 5-7 (3) / 2-3-4-6-8-9
(1).- Claus d’usos: Global / Detallat / Clau
Sector primari / Activitats extensives / 1
‘ / Activitats intensives / 2
‘ / Activitats complementàries / 3
Sector secundari / Transformació agrària / 4
Equipaments / Sense construcció / 5
‘ / Resta / 6
Altres / Infraestructures (a) / 7
‘ / Habitatge unifamiliar / 8
‘ / Educació ambiental / 9
(a).- Les infraestructures corresponen a les denominades, segons la defi-

nició continguda en les DOT, Petites Infraestructures i Conduccions i Esteses
(en aquest cas, exclusivament les enterrades).

(2).- Exclusivament el d’horts, de característiques familiars.
(3).- Usos condicionats al que estableixi el PTP i transitòriament a les

declaracions d’interès general.

Article 157. Equipaments Municipals en l’àmbit rural.
En l’àmbit rural s’ubiquen una sèrie d’equipaments, la majoria ja exis-

tents, sense característiques netament urbanes i que al no ser incompatibles amb
el Sòl Rústic es mantenen o ubiquen en el dit sòl.

1. Es consideren Equipaments Municipals en l’àmbit rural, els assenyalats
com a tals en els plans d’ordenació corresponent, i que a continuació se citen:.

- Cementiri (EQR-C).
- Depuradora (EQR-D).
- Camp de Futbol (EQR-F).
- Punt Verd (EQR-V).
2. Els usos permesos en ells són els inherents a la seva pròpia funció i les

construccions que en ells es realitzin seran exclusivament les corresponents al
desenvolupament de la seva activitat. 

3. No se’ls assignen paràmetres urbanístics específics encara que hauran
de complir, en la mesura que sigui possible i sense perjudici del desenvolupa-
ment de la seva pròpia activitat, amb les condicions generals de les construc-
cions al Sòl Rústic.

Contra aquest acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar el recurs d’alçada davant el Consell Executiu d’aquest Consell Insular de
Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent al de la
present publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada podrà interposar-se el
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos,
comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la notificació de la des-
estimació de l’esmentat recurs. Contra la desestimació per silenci del recurs
d’alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de
sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres
mesos des de la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució).

No obstant l’anterior, es pot exercitar, si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

La Secretària delegada de la Comissió Insular
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Apol·lònia Serra Barceló

— o —

Num. 21109
Acord del Ple del Consell Insular de Mallorca relatiu al Pla
Especial de Reforma Interior de ‘El Terreno’, del Pla General
d’Ordenació Urbana del municipi de Palma.

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió celebrada el dia 2 d’oc-
tubre de 2006, adoptà, entre d’altres, el següent acord:

‘1r.- Atès l’expedient relatiu al Pla Especial de Reforma Interior de ‘El
Terreno’, del Pla general d’ordenació urbana del municipi de Palma, vist el dic-
tamen de la Ponència Tècnica d’Ordenació del Territori i Urbanisme, l’informe
favorable de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i
Patrimoni Històric, en el tràmit previst a l’article 132.3 del Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny, Reglament de Planejament Urbanístic, i d’acord amb
el dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears núm. 130/2006, de 22 d’a-
gost, el Ple del Consell Insular de Mallorca acorda aprovar definitivament l’es-
mentat pla especial, tot subjectant-se a les següents prescripcions:

1.- Amb la finalitat de tenir un document únic del PERI, manca fer un text
refós amb la documentació aportada inicialment per a la seva aprovació i la
remesa en data 31 de març de 2006, corregint així mateix l’errada existent a la

part de la memòria on diu que es disminueix l’espai lliure públic de la parcel·la
de Natzaret (El1b 19-05-P) quan, de les dades que s’aporten, es reflecteix un
increment real de la superfície del mateix.

2.- Tot i que no es presenten els plànols F21, F22, F23, G21, G22 de la
sèrie D.01 escala 1:1000 i 1 de la sèrie D.03 escala 1:500 del PGOU, aquests
s’hauran de presentar degudament corregits, bé amb la inclusió de les determi-
nacions del PERI, bé assenyalant la delimitació del mateix i indicant que subs-
titueixen els actualment vigents.

2n.- Comunicar el present acord al Consell Consultiu de les Illes Balears,
en aplicació del disposat a la Llei 5/1993, de 28 març, així com a l’article 23.2
del Decret 24/2003, de 28 de març.’

ÀMBIT D’APLICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES NORMES I
ORDENANCES, REGULACIÓ D’USOS I CONDICIÓNS D’EDIFICABILI-
TAT.

Les Normes i Ordenances d’edificació, que a continuació s’enumeren, són
les que s’aplicaran en l’àmbit del Pla Especial de Reforma Interior de El
Terreno.

En tot el no recollit en aquestes, ens remetrem a les Normes i Ordenances
vigents del P.G.O.U. de Palma.

En elles no trobem pràcticament cap diferència de les ordenances vigents
en l’actualitat, si exceptuem la creació d’una nova ordenança que regularà l’ha-
bitatge unifamiliar a la zona, a la que anomenarem J2c, que introdueix una par-
cel·la mínima de 200 m2 , i una façana mínima de 10 m , però sense perdre res
de l’edificabilitat de la normativa actual vigent a la zona. Una altra ordenança
de nova creació és l’EQ2e, on permet major edificabilitat i major ocupació en
planta soterrani. També es crea l’ordenança EQ0P S’Aigo Dolça per a l’equipa-
ment previst. I per últim ens referirem a la IF0a’, en la qual exposem les condi-
cions d’edificabilitat específiques per a la barriada de El Terreno.

A continuació s’exposaran les noves ordenances particulars del barri de El
Terreno.

ORDENANCES PARTICULARS DE LES ZONES EN SÒL URBÀ

Zones d’edificació residencial unifamiliar

Ordenances particulars Zones ‘J2c’.
Ús principal: residencial unifamiliar.
Tipus d’edificació: RP.S.

1. Descripció.
L’ordenança consisteix a deixar una gairebé total llibertat de disposició de

l’edificació en planta baixa i fixar reculades a la planta pis només a partir de 10
metres des de l’alineació de vial.

2. Condicions mínimes de parcel·la: J2c
a) Sup. mín. de parcel·la en m2: 200
b) Amplària mín. de parcel·la en m: 10

3. Condicions d’edificació.
Per a totes les zones s’estableixen els paràmetres següents:
a) Altura en nombre de plantes: 2
b) Altura màx. en metres: 6,5
c) Altura total en metres: 8,5

Per a la zona s’estableixen els paràmetres següents:
Ocupació sobre parcel·la en %: 50
Edificabilitat en m2/m2: 0,7
Índex d’Intensitat d’Ús Residencial (Ir): 1 habitatge per parcel·la mínima.

Reculades.
La planta baixa no té obligació de reculada. L’altura total de la dita plan-

ta en el cas d’adossar-se a límits serà de tres coma vuitanta (3’80) metres quan
se situï fora de la franja de deu (10) metres de profunditat mesurats des de l’a-
lineació a espai públic o vial.

Es podrà, doncs, disposar un cos d’edificació quan la façana coincideixi
amb l’alineació oficial en aquest cas es permetran volades sobre la via pública
de balcons i elements volats amb un vol màxim de quaranta (40) centímetres. Si
s’opta per recular-se de l’alineació oficial, la separació mínima de qualsevol cos
d’edificació serà de dos (2) metres.

En les promocions conjuntes d’habitatges unifamiliars podran projectar-
se aparcaments amb un únic accés de vehicles de forma que s’estableixin apar-
caments separats físicament en correspondència amb les distintes parcel·les,
havent de garantir-se l’accés a cadascun d’aquests.

4. Condicions d’ús.
Les condicions d’ús es regularan pel quadre d’usos núm. 3 de l’art. 64 de

les NU del PGO-98 aprovades el 2004.
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Ordenances particulars Zona EQ2e.
Tipus d’edificació: RPA.

1. Descripció.
Aquesta qualificació correspon a parcel·les destinades a usos dotacionals

en les que s’han establert uns paràmetres edificatoris semblants als establerts per
a les zones circumdants on s’ubiquen i que no s’adaptaven als paràmetres de la
resta de les zones d’equipament.

2. Condicions mínimes de parcel·la.
a) Superfície mínima de parcel·la en m2: 200
b) Amplària mínima de parcel·les en metres: 10

3. Condicions d’edificació:
Altura en núm. de plantes: 2
Altura màxima en metres: 10
Altura total en metres: 12
Edificabilitat en m2/m2: 1
Ocupació en % sobre rasant: 50
Separacions mínimes a alineacions en metres: (*)
Separacions mínimes a mitgeres en metres: (*)

(*): La regulació de reculades serà la mateixa que s’estableix a les Zones
J, excepte en illa completa on la separació a les alineacions serà de 5 i H màx/2.

Es permetrà l’ocupació del 100% a les plantes soterrani, per a ús exclusiu
d’aparcament.

4. Condicions d’ús.
Estan regulades al quadre d’usos nº 7 del art. 64, de les NU del PGO-98

aprovades el 2004.

Altres ordenances de zones d’equipament.
1. En l’Àrea de Règim Singular del Passeig Marítim es consideren dues

zones d’equipament: EQ0p i EQ2p, regulades en els art. 175 i 176 respectiva-
ment, de les NU del PGO del PGOU-98-98 aprovades el 2004..

2. Les zones d’equipament en l’àmbit de protecció i conservació del patri-
moni es regulen en l’art. 273 de les NU del PGO-98 aprovades el 2004.

ZONES D’INFRAESTRUCTURA.

Ordenances particulars Zona IF0a’.

1. Definició.
Aquesta ordenança es refereix a les àrees dedicades a infraestructures i

serveis generals de la ciutat i comprèn les activitats enunciades en l’art. 58,
excepte llits de torrents.

2. Condicions d’edificació.
Sense perjudici de les disposicions específiques que regulen la matèria,

les construccions i instal·lacions s’adequaran a les necessitats del servei, però
com a màxim es podran edificar PB+1, en planta pis l’edificació hi haurà de
recular-se 3 m. respecte dels límits en la franja posterior als 10 m. comptats des
de l’alineació oficial.

3. Condicions d’ús.
Es permeten únicament usos de aparcaments i instal·lacions complemen-

tàries.

REGULACIÓ DE L’ÀREA DE RÈGIM SINGULAR DEL PASSEIG
MARÍTIM, INCLOSA EN L’ÀMBIT DEL P.E.R.I.

Àmbit d’aplicació.
La present normativa s’aplicarà a l’Àrea de Règim Singular del Passeig

Marítim, que comprèn la franja de terreny delimitada per les Avingudes Joan
Miró i Gabriel Roca, i els límits que marca el PERI.

Ordenances particulars Zona EQ0p-S’Aigo Dolça.
Tipus d’edificació: VECF.

1. Descripció.
Aquesta qualificació es refereix a parcel·les destinades a ús dotacional de

baixa edificabilitat en l’àmbit de l’ARS Passeig Marítim.
2. Condicions d’edificació.
- Altura màxima: Soterrani + P. Baixa + 4 amb un entresol d’instal·lacions.
- Edificabilitat: 3,9 m2/m2.
- Ocupació màxima: Segons perímetres reguladors.
- Separacions mínimes a límits: Segons perímetres reguladors.
3. Condicions d’ús.
Estan regulades en els arts. 139 i 140, així com en el quadre d’usos nº 7

del art. 64 de les NU del PGO-98 aprovades el 2004.
I a més a més, s’estableixen les següents condicions particulars. Es desti-

naran a ús preferent d’aparcaments un mínim de 75% les plantes soterrani, baixa

i primera, destinant-se la resta de les plantes a usos esportius de manera prefe-
rent (Sup> 75%).

Totes les altres ordenances particulars, queden com en l’actual PGOU.

FITXES DE SISTEMES
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Contra l’avantdit acord, que exhaureix la via administrativa, es poden
interposar, alternativament, els següents recursos:

a) El recurs potestatiu de reposició davant el Ple del Consell Insular de
Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la publi-
cació del present acord. Contra la desestimació expressa del recurs de reposició
podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la
notificació de la desestimació del recurs de reposició. Contra la desestimació per
silenci del recurs de reposició, que es podrà entendre produïda pel transcurs del
termini d’un mes comptador des de la seva interposició sense que s’hagi dictat
i notificat la seva resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administra-
tiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desesti-
mació presumpta.

b) Directament el recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la
publicació del present acord.

No obstant l’anterior, es pot exercitar , si n’és el cas, qualsevol altre recurs
que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei
4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992 de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra-
tiu comú.

El secretari general,
Jeroni Miquel Mas Rigo

— o —

Menorca
Num. 21445

Aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts del
Consell Insular de Menorca per productes de qualitat de
Menorca amb consells reguladors d’àmbit insular, i aprovació de
la convocatòria corresponent

Es fa públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en
sessió ordinària de 13 de novembre de 2006 va adoptar el següent acord en rela-
ció amb l’assumpte:

Primer. Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts per pro-
ductes de qualitat de Menorca amb consells reguladors d’àmbit insular, que
s’adjunten en annex.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria corresponent a l’any
2006, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència al punt anterior d’a-
cord amb les següents condicions:

a) Import global màxim dels ajuts i crèdit pressupostari. Les ajudes con-
cedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i amb els imports
màxims que s’indiquen més avall, sens perjudici que els imports puguin ser
ampliats d’acord amb les disponibilitats pressupostàries:

Partida Quantia màxima
7110 – 7 20.000 euros

La despesa es podrà aplicar a qualsevol altra partida adequada i vincula-
da.

b) El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comp-
tats a partir del següent a la data de publicació d’aquesta convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La presidenta,
Joana M. Barceló Martí

Maó, 22 de novembre de 2006

Bases que regeixen la concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca
per productes de qualitat de Menorca amb consells reguladors d’àmbit insular

1. Objecte
Aquesta convocatòria té per objecte donar suport als productes de quali-

tat de Menorca amb consells reguladors d’àmbit insular.

2. Finalitat
La finalitat de la convocatòria és donar suport a les inversions extraordi-

nàries sorgides durant l’any 2006

3. Finançament i import màxim
Les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases es faran amb càrrec

a les partides i per l’import màxim que s’estableixin a la convocatòria.
Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts sigui superior a la quantitat màxi-

ma fixada a la convocatòria es prioritzaran les sol·licituds en funció dels crite-
ris objectius per a la concessió dels ajuts establerts en les presents bases.

4. Activitats subvencionades: requisits i condicions
Seran objecte de concessió els conceptes següents:
- L’adquisició de vehicles
- Les obres de manteniment i condicionament d’immobles

5. Règim de compatibilitat amb altres ajuts
1. Els ajuts que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compa-

tibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació de les enti-
tats beneficiàries de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta a
aquestes bases.

2. L’import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar,
en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de
l’activitat subvencionada.

6. Requisits dels beneficiaris
1. Poden ser beneficiaris de l’ajut previst en aquesta convocatòria els con-

sells reguladors de Menorca.
2. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones o entitats

en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art.10 del Decret
legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de subvencions.

7. Presentació de les sol·licituds
1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat

que s’adjunta com a annex I d’aquestes bases i que es facilitarà a la seu del
Consell Insular de Menorca a Maó, a les oficines administratives de Ciutadella,
a Sa Granja (Maó) i a Sa Roqueta (Ciutadella)

2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:
a. Original o còpia acarada de l’escriptura de constitució o modificació,

estatuts o reglament intern de funcionament inscrits en el registre corresponent
(llevat que ja constin als arxius del Departament d’Economia del CIM, cosa que
s’ha de fer constar expressament). Si fos necessari de conformitat amb els seus
estatuts hauran d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de
l’entitat per sol·licitar l’ajuda i designar representant.

b. Pressupost o factura de la despesa a portar a terme.
c. Acreditació de la representació si la sol·licitud es presenta en nom d’un

altre.
d. Còpia acarada del document d’identificació fiscal del sol·licitant (NIF

o CIF).
e. Certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària o autorització

escrita per tal que el Consell Insular comprovi l’acompliment de les obligacions
tributàries.

f. Certificat d’estar al corrent amb la Seguretat Social.
g. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant

legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossi-
bilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les sub-
vencions públiques recollides en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOE núm.
196 de 31 de desembre de 2005), el model de la qual s’adjunta com a annex II
d’aquestes bases.

h. Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant
legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres ins-
titucions públiques o privades, per a realitzar la mateixa activitat.

i. Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu
representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja
constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressa-
ment.

3. Les sol·licituds i tota la documentació transcrita a l’apartat anterior
s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, als punts del
Servei d’Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu
del CIM de Maó i a les oficines administratives de Ciutadella, a les dependèn-
cies de Sa Roqueta i Sa Granja i a aquells ajuntaments de Menorca que tenguin
subscrit conveni amb el CIM per a la prestació d’aquest servei. Així mateix es
poden presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert a l’art. 38
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú.

4. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, el
Consell Insular de Menorca en requerirà la rectificació o el complement neces-
saris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de
recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa
la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà
que ha desistit de la seva petició de conformitat amb l’article 71 Llei 30/92 de
26 de novembre .

95BOIB 02-12-2006Num. 171

gnigorra
Rectángulo


	ANAR A PORTADA

