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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.- INTRODUCCIÓ:
En desenvolupament de les directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears, el Ple del
Consell Insular de Menorca, en sessió extraordinària de 25 d’abril de 2003, aprovà
definitivament el Pla Territorial Insular de Menorca, configurat com l’instrument general
d’ordenació del territori de l’Illa de Menorca i com una peça clau de la política territorial de
les Illes Balears. Aquest acord fou publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears en data 16
de Maig de 2003.

La possibilitat de modificar el Pla Territorial Insular està prevista a l’article 8.2 de la Llei
14/2000, de 21 de Desembre, d’Ordenació Territorial, precepte que faculta al consell insular
per a la modificació d’aquest instrument d’ordenació. L’article 10.2 de la mateixa norma
estableix el procediment a seguir per a les modificacions que no signifiquin reconsiderar
l’instrument d’ordenació en la seva globalitat, com és el cas de la modificació que s’aprova,
que afecta tan sols aspectes molt puntuals del Pla.

Segons s’estableix a l’Exposició de Motius de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, el Pla Territorial Insular té per finalitat l’ordenació de tot allò que,
transcendint l’àmbit municipal, es refereixi als assentaments humans, a les activitats i usos a
realitzar sobre el territori, a la creació de serveis comuns per als municipis així com a
aquelles mesures destinades a una millora de la qualitat de vida i a la protecció del medi
natural.

Una vegada iniciat per l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca el procediment a
seguir per a la tramitació d’aquesta modificació, l’aprovació inicial correspondrà al Ple del
Consell Insular.

L’interès general que es protegeix mitjançant l’ordenació del territori requereix que els plans
d’ordenació no siguin estàtics i puguin modificar-se en funció dels nous interessos generals
vigents en cada moment. Es clara la legitimitat de “ius variandi”, atorgada a l’Administració
com a medi de l’adequació normativa del sòl a les necessitats i conveniències de futur, tal i
com declara el Tribunal Suprem a la sentència de data 6 d’abril de 1998.

Acordada la seva aprovació inicial, la modificació del pla s’ha de sotmetre a informació
pública per un període mínim d’un mes, mitjançant la publicació dels anuncis corresponents
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, com a mínim en un dels diaris de major circulació
de l’illa.
En un termini igual a la durada del període d’informació pública, s’ha de sol·licitar informe,
en relació a l’àmbit de les competències respectives, a les administracions públiques
afectades.

En el mateix sentit, la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears, de data 17 de
desembre de 2002, expressa respecte de la modificació de plans urbanístics, aplicable
també als plans d’ordenació territorial:

Si s’observen discrepàncies substancials entre el contingut del pla i les objeccions
formulades per les administracions públiques consultades, s’obrirà un període de consulta
entre aquestes administracions per resoldre les diferències manifestades.

“Estableciendo el art. 45. L.S. el principio de vigencia indefinida de los Planes, ello no implica que
sea un documento estático, sino al contrario, es un instrumento susceptible de modificación o
revisión, alteraciones éstas que se subsumen dentro de lo que se ha venido denominando “ius
variandi”, como algo inherente a la potestad de planificación urbanística. Su fundamento se
encuentra en la necesidad de adoptar las previsiones urbanísticas y dar las respuestas que
demandan los nuevos requerimientos del espacio físico urbano. Así lo ha declarado reiteradamente
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas la sentencia de 8 de mayo de 1992. Merece
destacarse la de 9 de diciembre de 1989, que define el “ius variandi”, como “una potestad no
fundamentada en criterios subjetivos ejercitable en cualquier momento, sino como remedio
establecido por la Ley para que la Administración, objetivando alteraciones reales, realice las
modificaciones que impongan las nuevas necesidades urbanísticas creadas por la dinámica social
en el transcurso del tiempo.” Como afirma la sentencia de 3 de enero de 1996, la naturaleza
normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés
público justifican plenamente el “ius variandi”, lo que implica un amplio margen de discrecionalidad
acotada por la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3. C.E.)”

Finalitzada la consulta, es pot disposar d’un nou període d’informació i de consulta de la
mateixa durada que l’anterior si, com a conseqüència de les al·legacions i dels informes
rebuts, o per acord propi, s’han introduït modificacions substancials respecte a la redacció
inicial.
Una vegada redactat el text definitiu del pla, el Ple del Consell Insular, amb l’informe previ
de la Comissió de Coordinació de Política Territorial (que haurà d’emetre’s en el termini
màxim d’un mes ), n’ha de fer l’aprovació definitiva.
Sense perjudici dels anteriors tràmits, que venen disposats per la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, hauran d’observar-se aquells altres que, en el seu cas,
resultin imposats per la legislació sectorial que sigui d’aplicació.
Respecte del contingut de les modificacions que s’aproven, la seva definició, justificació i
concreció queden reflectides a la memòria, en la que consta degudament raonada la
motivació de la modificació del Pla Territorial Insular.
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2.- OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ:
La modificació del Pla Territorial té per objecte la reclassificació com a sòls urbanitzables de
determinats terrenys situats als sectors B-5 i A-1-Cala en Blanes del municipi de Ciutadella,
la variació del traçat del camí d’accés a la base naval del Port de Maó, qualificant com a sòl
rústic de règim general els terrenys colindants, la modificació del règim de les instal·lacions i
els establiments turístics en el medi rural, l’alteració de les determinacions d’algunes àrees
de reconversió territorial i la introducció d’especificacions a l’article 38 relatives al règim
aplicable a les superfícies de sòl la classificació de les quals sigui necessària per a dur a
terme operacions d’esponjament i les superfícies de sòl classificades conforme a la
disposició addicional única del Pla Territorial que s’introdueix amb aquesta modificació.
Així mateix es procedeix a la modificació de les matrius d’usos del sòl rústic en relació a
l’ordenació de les activitats en àrees de protecció de riscs i a l’ordenació de les
infraestructures definides com a “grans instal·lacions”, i s’equipara la regulació de les àrees
rurals d’interès paisatgístic (ARIP) a les àrees d’interès paisatgístic (AIP), integrant-les a la
mateixa matriu.
S’efectuen dues modificacions puntuals de les determinacions gràfiques del sòl rústic de
Ferreries i Fornells.
Com a conseqüència de les al·legacions i dels informes rebuts en el període d’informació
pública i consulta d’aquest expedient, s’introdueixen així mateix les següents modificacions
del Pla Territorial Insular: modificació de l’article 14 relatiu a l’ús del sòl per a instal·lacions
de fonts primàries d’energia, introducció d’un nou apartat a l’article 48 relatiu al règim
general de les zones turístiques, introducció de nova disposició per a fer referència a la
normativa de Costes, modificacions puntuals de les matrius en relació a les conduccions i
esteses vinculades a grans instal·lacions i en relació al règim aplicable a les energies
renovables, així com modificació de determinacions gràfiques de Ciutadella per a grafiar un
àrea de risc d’incendi i canvis de classificació de sòls de determinats polígons.
Seguidament s’exposen més concretament les modificacions esmentades amb la seva
corresponent justificació:
2.1. Sector B-5 de Ciutadella i modificació de l’article 38
Es modifica la classificació de terrenys inclosos al sector B-5 de Ciutadella, la delimitació
precisa dels quals consta a les determinacions gràfiques de la modificació, que actualment
tenen la condició de sòl rústic classificant-los com a sòls urbanitzables.
Els terrenys que integren aquest sector van ser desclassificats, passant a tenir la
consideració de sòl rústic, per aplicació de la disposició addicional dotzena de la Llei 6/1999,
de 3 d’abril, de les Directrius d’Ordenació Territorial de les Illes Balears, per la qual cosa el
Pla Territorial Insular de Menorca es va limitar a reproduir la classificació atribuïda per les
Directrius d’Ordenació Territorial a aquests terrenys.
Amb posterioritat a l’entrada en vigor del pla territorial, el Parlament de les Illes Balears
procedí a l’aprovació de la Llei 8/2003, de 25 de novembre, de mesures urgents en matèria
d’ordenació territorial i urbanisme a les Illes Balears, que va modificar la Llei 6/1999, de 3

d’abril, de Directrius d’Ordenació Territorial i de mesures tributàries, afegint un nou apartat
c) al punt 2 de la disposició transitòria sisena de la dita Llei, que ve a constituir una nova
excepció a l’aplicació de la disposició addicional dotzena.
L’esmentada Llei 8/2003, afegeix un nou supòsit a la disposició transitòria sisena de la Llei
6/1999 que es justifica per raons de tècnica urbanística. Es permet que el Pla Territorial
Insular pugui mantenir la classificació com a urbanitzable dels terrenys que, tot i situar-se a
la zona costanera, es troben integrats dins el teixit urbà existent la classificació com a rústic
dels quals, en conseqüència, suposaria una pertorbadora discontinuïtat a les àrees urbanes
costaneres consolidades.
En aplicació d’aquesta nova previsió de les directrius, es procedeix a la modificació del Pla
Territorial Insular per a determinar els terrenys en que concorren les circumstàncies
enumerades a l’apartat c del punt 2 de la disposició transitòria sisena de les directrius i que
han de mantenir la seva anterior classificació com a sòls urbanitzables.
Els terrenys del sector B-5 que són reclassificats en virtut d’aquesta modificació del Pla, són
confrontants amb la ribera del mar, constitueixen enclavaments de discontinuïtat dins àrees
costaneres amb desenvolupament urbà consolidat, són limítrofes amb àrees de
desenvolupament urbà en més d’un 50% del seu perímetre, i concorren en els mateixos la
resta de circumstàncies previstes a la disposició transitòria sisena de les directrius.
La concurrència de la totalitat de les circumstàncies esmentades, una vegada excepcionada
l’aplicació de la disposició addicional dotzena de les directrius d’ordenació territorial que
classificava aquests terrenys com a sòl rústic, legitima al Pla per a efectuar aquesta
modificació.
La reclassificació i les condicions de desenvolupament d’aquests terrenys queden definides
a la Disposició Addicional Única del Pla Territorial, que s’incorpora amb la modificació.
Amb la finalitat de clarificar el règim aplicable a les superfícies de sòl que es reclassifiquen
en virtut de la Disposició Addicional Única i d’aquelles altres la classificació de les quals
sigui necessària per a dur a terme les operacions d’esponjament disposades en les zones
turístiques, es modifica l’article 38 de les normes d’ordenació territorial. La modificació
consisteix en especificar que aquests sòls queden exclosos de l’aplicació de les limitacions
establertes al mateix precepte i de les determinacions contingudes als articles 34, regla 5ª i
35, referits a l’ordenació del sòl urbanitzable. Aquestes excepcions venen justificades pel fet
que aquests sòls no es poden considerar nous sòls urbanitzables als efectes de l’aplicació
de les disposicions esmentades, pels motius que s’exposen seguidament:
El sector B-5 comptava amb Pla Parcial aprovat inicialment amb anterioritat a l’aprovació de
les directrius d’ordenació territorial i només una part d’aquest sector va resultar
desclassificada com a conseqüència de l’aplicació de les directrius. L’esmentada Llei 8/2003
permet que el Pla Territorial Insular pugui “mantenir” la classificació com a urbanitzable dels
terrenys, del que resulta que no són pròpiament nous sòls urbanitzables sotmesos a les
determinacions que sobre creixement, estàndards i reserves de sòl per a habitatge subjecte
a règim de protecció estableix el Pla Territorial, atès que per als mateixos s’ha establert una
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ordenació específica, que apareix recollida a la Disposició Addicional Única.
Els sòls a classificar per dur a terme operacions d’esponjament disposades en les zones
turístiques tenen per objecte l’execució dels aprofitaments ja existents que han de ser
transferits o relocalitzats des dels terrenys que s’han de destinar a zona verda o espai
públic. Les determinacions sobre creixement de l’article 38 estableixen que el sòl classificat
com a urbanitzable dins els límits expressats en el mateix precepte s’han de localitzar
exclusivament als nuclis tradicionals per als quals s’han establert els estàndards i reserves
de sòl per a habitatge subjecte a règim de protecció dels articles 34, regla 5ª i 35. Els sòls a
classificar per a dur a terme operacions d’esponjament en zones turístiques no es troben
ubicats en els nuclis tradicionals i per tant no els resulta aplicable el règim establert per
aquests àmbits.
2.2. Sector A-1 de Cala en Blanes de Ciutadella
Es procedeix a la reclassificació, com a sòl urbanitzable, de la parcel·la del sector A-1 de
“Cala en Blanes” del municipi de Ciutadella, que consta degudament grafiada a les
determinacions gràfiques de la present modificació del Pla Territorial Insular.
Es tracta de terrenys transformats en execució del planejament (pla parcial i projecte
d’urbanització) i de l’ordenació vigent, que han estat sotmesos a tal grau d’alteració com a
conseqüència pel procés urbanístic que han perdut tota funcionalitat rústica, disposant dels
elements propis per a tenir la consideració de solar, ja amb anterioritat a l’aprovació del Pla
Territorial.
No resulta procedent assignar aquests terrenys a les classificacions d’àrees sostretes del
desenvolupament urbà per a preservar-los dels processos urbanístics, donat que ja no
poden protegir-se com a conseqüència de la seva transformació i no disposen d’elements
d’identitat característics del sòl rústic, motius pels quals ja no compleixen la finalitat de la
classificació com a sòl rústic.
L’àmbit objecte de reclassificació es veu afectat pel llit d’una corrent discontinua d’aigua,
circumstància aquesta determinant de que els usos estiguin condicionats a les disposicions
de la vigent legislació d’aigües (Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de Juliol, que aprova el
Text Refós de la Llei d’Aigües, Llei 28/1985, de 2 d’agost, d’Aigües i successives reformes).
Per tant, l’organisme de conca competent haurà d’informar els projectes d’implantació
d’usos i construccions que pretenguin realitzar-se a l’empara del planejament urbanístic,
amb la finalitat de garantir que la concreció dels mateixos es realitzi en harmonia amb el
medi ambient i demés recursos naturals i de forma que no puguin produir-se danys a les
persones i coses.
2.3. Traçat del camí d’accés a la base naval
Es modifica el traçat del camí d’accés a la base naval situada a l’àmbit de la zona de servei
del Port de Maó i es reordena la qualificació dels terrenys que foren assignats a la categoria
d’ANIT en base a la delimitació que l’actual camí marca entre sòl rústic de règim general i
aquesta àrea.
La modificació del traçat del camí d’accés a la base naval es justifica per raons del propi

funcionament del Port de Maó, atenent a la major adaptabilitat del traçat a l’orografia del
terreny i la millora considerable que suposa per a la seguretat viària.
Aquest camí d’accés resulta imprescindible per a possibilitar les futures actuacions
d’instal·lació de la descàrrega de combustible a la base naval, previstes en el propi Pla
Territorial Insular de Menorca com a modificacions pertinents de les classificacions i usos
prescrits per l’actual Pla d’utilització dels espais portuaris del Port de Maó, per la qual cosa
la modificació del seu traçat per millorar la seva funcionalitat i seguretat és necessària
també per atendre les futures necessitats derivades del canvi d’ubicació de la descàrrega.
La reordenació de la qualificació dels terrenys que es delimiten a les determinacions
gràfiques d’aquesta modificació es deriva de l’alteració del traçat del camí i es justifica per la
motivació que en el seu moment va determinar l’assignació d’aquests terrenys a la categoria
de ANIT. Les zones ANIT es delimiten sobre la base de criteris biofísics i territorials que
garanteixen els processos ecològics i el seu objectiu és propiciar la connexió territorial i
ecològica dels espais naturals a través de les ANIT.
Aquesta ANIT va ser delimitada pel camí d’accés a la base naval i procedeix modificar la
seva delimitació per adaptar-la al nou traçat d’aquest vial, quedant els terrenys qualificats
com a sòl rústic de règim general.
2.4. Modificacions del règim de les instal.lacions i els establiments turístics en el medi
rural
S’estableix una programació temporal del procés d’implantació de determinades activitats
d’allotjament turístic en sòl rústic i es regulen aspectes del procediment per a l’atorgament
de llicències que suposen la modificació de l’article 66 del Pla Territorial Insular.
La primera modificació que afecta a l’article 66 del pla territorial insular té per objecte la
fixació d’un límit màxim d’establiments turístics, en les modalitats d’hotel rural i agroturisme,
que puguin ser autoritzats anualment per part de l’òrgan insular turístic competent. La
modificació proposada, així, tracta d’incidir, subjectant-lo a un programa de temporalització,
sobre el procés d’implantació de les activitats d’allotjament turístic en sòl rústic, amb
perfecta sintonia aleshores amb el mateix que determina el pla territorial per als
establiments d’allotjament turístic amb modalitat hotelera que s’hagin d’autoritzar en les
zones turístiques o en els nuclis tradicionals. La finalitat de la nova mesura, per tant, és
compartida amb la pròpia de l’existent: es tracta d’evitar l’acumulació d’una oferta que, per
excessiva, pugui derivar en minva dels paràmetres de qualitat que persegueix el pla
territorial, màxim tenint en compte els desviament cap el sòl rústic que es pot derivar de
l’establiment d’un règim més exigent per a les modalitats típiques del sòl urbà i urbanitzable.
La segona modificació de l’article 66 queda limitada a avançar el moment d’emissió de
l’informe que correspon elaborar al Departament d’agricultura a l’efecte de l’autorització de
nous establiments turístics en la modalitat d’agroturisme, hotel rural i habitatge turístic de
vacances. L’emissió de l’esmentat informe queda temporalment circumscrita a un moment
anterior a l’atorgament, per part de l’òrgan competent del Consell Insular, de la preceptiva
llicència turística prèvia. Amb això, tot plegat, es persegueix mantenir una perfecta sintonia
entre allò que disposa el pla territorial insular i el que estableix la normativa turística
aplicable, en particular l’ordre de 13 d’octubre de 1995 (que desenvolupa el Decret de 2 de
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juny de 1995, regulador de la prestació de serveis turístics en el medi rural). La modificació
proposada, emperò, troba a la vegada altra justificació en el propòsit d’aconseguir una
perfecta coordinació entre els diferents departaments insulars que intervenen en
l’autorització dels establiments turístics en sòl rústic, especialment els de turisme i
agricultura, dirigida en darrer terme a evitar als administrats l’inconvenient que suposaria
l’eventual emissió d’informes desfavorables posteriors a l’obtenció de la llicència prèvia i,
amb això, a la realització de les obres de construcció de l’establiment turístic.

Les principals dificultats sorgides en l’aplicació del Pla Territorial Insular en relació a
diverses àrees de reconversió territorial són bàsicament en matèria de gestió municipal,
agreujades així mateix per la manca o insuficiència de recursos financers de les
corresponents administracions per a fer front a totes les càrregues econòmiques derivades
del planejament territorial, i per l’existència de procediments contenciosos que poden posar
en risc la ràpida materialització de les determinacions contingudes en el Pla Territorial
Insular.

2.5. Àrees de Reconversió Territorial

Aquestes circumstàncies han motivat que els corresponents Ajuntaments no puguin adaptar
els seus planejaments municipals a les determinacions del Pla Territorial Insular en els
àmbits de les àrees de reconversió territorial i que els propietaris de les zones afectades no
puguin materialitzar els seus drets urbanístics.

En el marc de la política d’ordenació del sector turístic el Pla Territorial Insular adoptà el
criteri de substituir l’objectiu de creixement quantitatiu pel manteniment d’una oferta de
qualitat, utilitzant a tal efecte els instruments de reconversió territorial reconeguts en les
DOT com a base d’actuacions dirigides a millorar els punts degradats i articular mecanismes
de planificació sota paràmetres de qualitat en aquelles zones amb possibilitats de
desenvolupaments futur.
Aquesta transformació qualitativa de l’oferta turística, que constitueix un dels grans eixos del
nou model territorial instaurat pel Pla Territorial Insular, va implicar la planificació
diferenciada per a cada una de les zones turístiques de Menorca d’acord amb les distintes
condicions que presentaven.
A tal efecte, s’establiren determinacions particulars per a cada àrea turística en funció dels
seus condicionaments territorials, ambientals i paisatgístics a fi d’integrar-les en el model
turístic que es pretenia promoure, utilitzant la reordenació i l’esponjament com a línies
d’actuació adreçades a aconseguir els nivells de qualitat que exigeix aquest nou model
turístic, que garanteix la sostenibilitat de la riquesa paisatgística i mediambiental.
Les Zones de Reordenació són aquelles en què el grau d’execució de territori potencialment
urbanitzable en el moment d’aprovar-se el Pla Territorial Insular era reduït i on encara es
podia promoure una oferta que respongués als principis del nou model turístic. Es tractava,
per tant, de zones turístiques on, pel seu grau d’ocupació, no hi havia problemes ambientals
i paisatgístics o de congestió, però que necessitaven una variació dels aprofitaments i usos
existents en el sòl vacant a fi d’assegurar un model turístic de qualitat.
Amb la finalitat de defensar un model integrat en el medi ambient i el paisatge susceptible
de garantir la sostenibilitat a llarg termini, s’establiren les determinacions de les Zones de
Reordenació, per mitjà de les quals es dona prioritat al model basat en l’allotjament hoteler i
en els habitatges unifamiliars enfront dels apartaments i els complexes plurifamiliars, dotats
d’una oferta complementària amb capacitat desestacionalitzant.
L’establiment d’aquestes Zones de Reordenació ha aconseguit un dels seus objectius
principals, com és eliminar la possibilitat de noves edificacions destinades a apartaments i
complexes plurifamiliars. No obstant, durant la vigència del Pla Territorial Insular s’han
detectat diversos factors que distorsionen la correcta aplicació de les determinacions
relatives a algunes de les Zones de Reordenació que fàcilment podrien derivar en la
impossibilitat d’adaptar l’ordenació a escala municipal i de materialitzar les previsions en
actuacions concretes que assoleixin els objectius perseguits pel Pla territorial insular de
Menorca.

La situació descrita ha posat de manifest la procedència, a l’efecte de donar millor i més
adequada satisfacció als objectius que el Pla persegueix mitjançant l’establiment de les
regles generals d’ordenació de les zones turístiques, la definició i delimitació de les àrees de
reconversió territorial i la previsió de les pertinents operacions de reordenació o
esponjament a realitzar en aquestes, d’introduir determinades modificacions al Pla territorial
insular per a alterar les directrius específiques que han de conformar el marc de l’ordenació
detallada municipal a algunes Zones de Reordenació. L’alteració de les directrius
específiques no suposa cap modificació de les determinacions de caràcter general que,
quan que definidores del model turístic sostenible i de qualitat, constitueixen el marc de
referència d’aquelles altres específiques.
A l’efecte de donar una resposta a aquesta situació, i sense perdre de vista els objectius
perseguits pel Pla Territorial Insular en establir les Zones de Reordenació, el Consell Insular
ha arribat a un consens amb molts dels propietaris afectats i amb els Ajuntaments per a
redefinir diverses Àrees de Reordenació previstes en el Pla que en alguns casos s’ha traduït
en la signatura dels corresponents convenis urbanístics.
La modificació queda concretada en les determinacions específiques relatives a les
següents Àrees de Reconversió Territorial definides com a Zones de Reordenació: (i) sector
Platges de Fornells 14b, (ii) sector Punta Grossa II, (iii) sector Binibèquer Nou, (iv) sector
Son Ganxo, (v) sector Cap d’en Font, (vi) sector Binissafúller Platja i (vii) sector A-3 de
Santandria.
Les modificacions afecten a l’establiment de les diferents determinacions i directrius
específiques de l’ordenació territorial que ha de respectar el planejament municipal en ordre
a la definició precisa i habilitació de l’efectiva reordenació dels terrenys afectats.
L’objecte de la modificació consisteix bàsicament en la redefinició i en el seu cas nova
delimitació d’algunes superfícies destinades a zona verda o espai lliure d’ús públic o
equipaments i d’altres destinades a usos residencials o turístics en la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat, ajustant o establint la corresponent capacitat d’allotjament a dintre de
l’àmbit de l’àrea de reconversió territorial. En els àmbits que havien de ser destinats
íntegrament a zona verda o espai lliure públic i que com a conseqüència de la modificació
del Pla recuperen part de la seva edificabilitat, les noves determinacions imposen reserves
de sòl per a garantir equipaments.
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Així mateix constitueix l’objecte de la modificació la reclassificació com a sòl rústic d’aquells
terrenys que en el Pla Territorial Insular s’havien definit com a zona verda o espai lliure
públic però que pels seus valors naturals no hagin de ser objecte de desenvolupament
urbanístic. La reclassificació com a sòl rústic dels terrenys que pel seu valor intrínsec i els
elements d’identitat que els caracteritzen s’han de preservar del desenvolupament
urbanístic respon a les exigències de protecció que estableix la legislació de sòl rústic de les
Illes Balears.
Les principals modificacions que es proposen en aquest marc fan referència a l’alteració de
la qualificació de zones verdes o espais lliures d’ús públic o reserves de sòl per a
equipaments, que el PTI proposava en algunes de les Àrees de Reconversió Territorial, per
a reclassificar-se com a sòls rústics o per a requalificar-se com a zona edificable residencial.
Com a conseqüència d’aquesta alteració, s’ajusta o estableix la corresponent capacitat
d’allotjament a dintre de l’àmbit de l’Àrea de Reconversió Territorial.
En general, i amb independència de les concretes determinacions de cada àrea, l’objecte de
la modificació pel que respecta als terrenys que havien de ser destinats a l’ús de zona verda
o espai lliure públic o equipaments consisteix en (i) la reclassificació com a sòl rústic
d’aquells en els que concorren valors mediambientals a preservar de tot procés urbanístic,
(ii) l’alteració del tractament d’altres terrenys que ara podran qualificar-se d’ús residencial en
habitatge unifamiliar aïllat i (iii) el manteniment de la resta amb la destinació a l’ús de zona
verda o espai lliure públic:
(i)

La reclassificació com a sòl rústic d’aquells terrenys en els que concorren valors
mediambientals a preservar de tot procés urbanístic respon a les exigències de
protecció que estableix la legislació de sòl rústic de les Illes Balears, atesos els seus
valors naturals, la situació on es troben localitzats, l’estat en que es troben i els
serveis urbanístics de que disposen, en aquests casos d’escassa o nul·la implantació.
Partint d’aquestes dades i dels informes tècnics emesos, s’ha arribat a la conclusió
que aquests terrenys no han de ser objecte de cap tipus de desenvolupament
urbanístic (ni tan sols espai lliure públic ni possible condicionament com a zona
verda) pel seu valor intrínsec i els elements d’identitat que els caracteritzen.

(ii)

L’alteració del tractament d’altres terrenys que ara podran qualificar-se d’ús
residencial en habitatge unifamiliar aïllat respon als mateixos criteris que s’han
assenyalat anteriorment. Per això, en aquest altre cas, la situació on es troben
localitzats, l’absència de valors naturals rellevants i el grau notable de consolidació i
integració dels terrenys dintre de la trama urbana no fa prevalent el manteniment de
l’estat natural dels esmentats terrenys. A la vegada, la possibilitat de permetre la
seva destinació a l’ús residencial amb la tipologia esmentada no suposa una renúncia
al model turístic-territorial adoptat pel PTI i en canvi possibilita la consecució dels
objectius que aquest nou model turístic-territorial persegueix. És a dir, mitjançant
l’efectiva execució de les determinacions del PTI, s’obtindrà la reordenació de les
àrees de reconversió territorial proposades donant com a resultat una major qualitat
d’aquestes zones atès que no s’ha renunciat ni al manteniment de la qualitat de
l’oferta ni de l’entorn ni de la riquesa paisatgística i, a més a més, s’obtindrà la
titularitat pública dels terrenys que han de ser destinats a zona verda o espai lliure
públic mitjançant la cessió gratuïta a l’Ajuntament corresponent.

(iii)

Finalment, en quant a la resta de terrenys, que mantenen la seva destinació a l’ús de
zona verda o espai lliure públic, la decisió adoptada conforme als mateixos criteris
exposats en els casos anteriors ve fonamentada per una doble motivació: per una
banda, la consideració de no ser prevalent la protecció dels seus valors naturals; per
altra banda, la constatació que la seva destinació a l’ús residencial amb la tipologia
esmentada sí suposava una renúncia al model turístic-territorial adoptat pel PTI, atès
que són els terrenys que, juntament amb la preservació dels sòls a reclassificar com
a rústic i la variació dels aprofitaments i usos de cada zona, garanteixen la qualitat de
l’entorn i la riquesa paisatgística.

En definitiva, es reclassifiquen com a sòl rústic aquells terrenys que en el PTI s’havien
definit com a zona verda o espai lliure públic però que pels seus valors ambientals i
condicions requereixen aquest tractament de protecció, es permet l’ús residencial amb
tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat en aquelles parcel·les l’edificació de les quals no
suposa un canvi en el model turístic-territorial adoptat pel PTI i es mantenen com a sòls
destinats a l’ús de zona verda o espai lliure públic aquells terrenys que, sense reunir les
condicions que han determinat la reclassificació com a rústics dels altres inclosos en el
mateix àmbit ni les que han determinat l’alteració en la destinació d’aquells que ara seran
susceptibles d’albergar l’ús residencial, pels seus valors naturals, ubicació dintre de les
àrees de reconversió territorial, estat dels mateixos i serveis disponibles contribueixen a
assolir els objectius de qualitat de les zones turístiques que el PTI pretén aconseguir. Per
altra banda, la fixació de la capacitat d’allotjament màxima s’ajusta a l’augment de superfície
susceptible d’albergar l’ús residencial.
A l’àmbit de les zones turístiques sotmeses a operacions de reordenació, una vegada
aprovada aquesta modificació, el Pla Territorial haurà classificat com a sòl rústic una
superfície aproximada de 56,90 hectàrees de sòl urbanitzable i assegurarà un total de
159,04 hectàrees aproximadament de zones verdes o espais lliures públics, a més dels
equipaments prevists, que els corresponents planejaments municipals hauran d’introduir
entre les seves determinacions. Així mateix es garanteix una reducció molt significativa dels
habitants potencials alhora que es manté un tractament territorial que s’ajusta als
paràmetres que han de regir el nou model turístic: qualitat de l’oferta i riquesa paisatgística.
Les modificacions del planejament territorial parteixen de la legitimitat del “ius variandi”,
atorgat a l’Administració com a mitjà de l’adequació normativa del sòl a les necessitats i
conveniències de futur o com a medi de correcció de imperfeccions o carències del passat.
Per altra banda, les modificacions que es proposen no desvirtuen la finalitat de les Àrees de
Reordenació establertes pel Pla Territorial, donat que els àmbits afectats per la modificació
seguiran assegurant un model turístic de qualitat com a conseqüència de la variació dels
aprofitaments i usos existents en el sòl vacant anterior al Pla Territorial Insular, que dona
prioritat al model basat en l’allotjament hoteler i en els habitatges unifamiliars enfront dels
apartaments i els complexes plurifamiliars, dotats d’una oferta complementària amb
capacitat desestacionalitzant. En definitiva, tot i les modificacions que es proposen, per mitjà
d’aquestes Zones de Reordenació es manté la defensa d’un model integrat en el medi
ambient i el paisatge que garanteixi la sostenibilitat a llarg termini, atès que les
modificacions no corresponen a alternatives al model territorial elegit i justificat a la memòria
del PTI, sinó que són mesures destinades a consolidar els objectius inicials en coherència
amb el mateix.
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territorial i àrees de protecció territorial.
Finalment, i amb independència de les modificacions anteriorment exposades, s’efectua una
rectificació de les imprecisions detectades en les determinacions gràfiques de la delimitació
dels terrenys que integren l’àrea de reconversió territorial “sector Punta Grossa I”. En el Pla
Territorial es va efectuar una inexacta representació gràfica de la delimitació dels terrenys
afectats per l’àrea de reconversió i es varen grafiar com a sòl rústic d’especial protecció uns
terrenys urbanitzables que no corresponia incloure a la delimitació d’aquesta àrea de
reconversió. A aquest efecte, es delimita correctament l’àrea de reconversió i es representen
com a sòls urbanitzables els terrenys que es varen grafiar com a sòl rústic d’especial
protecció, que queden fora de la delimitació de l’àrea de reconversió territorial.
Les decisions s’han pres sobre la base de la informació incorporada als documents annexes
al PTI i de l’anàlisi dels informes tècnics que han determinat la conveniència d’efectuar les
concretes modificacions que s’incorporen, en els que queden acreditats els criteris seguits
per a la determinació dels terrenys que es reclassifiquen i dels nous criteris de reordenació
dels usos dintre de cada àrea.
Les raons i criteris per a la delimitació de zones turístiques i dins d’aquelles, les àrees de
reconversió territorial, així com els criteris tècnics que donaren lloc en el moment de
l’aprovació del PTI a la necessitat de la reordenació de les zones afectades, amb la
descripció complerta de la seva situació urbanística, consten ja degudament justificats als
documents annexes a la Memòria del PTI aprovat l’any 2003.
L’estat dels terrenys inclosos en les diverses àrees de reordenació, el seu grau
d’urbanització, els seus valor naturals i ambientals (informació que consta degudament
justificada a la documentació Annexa al PTI), la seva ubicació concreta dintre de l’àrea de
reconversió (que és verificable amb les determinacions gràfiques del PTI), així com els
criteris tècnics incorporats als informes emesos durant el seguiment de l’aplicació de les
determinacions del PTI són els que han motivat la determinació del tractament urbanístic
que se’ls assigna amb aquesta modificació.

L’experiència adquirida en l’aplicació del Pla Territorial Insular des de la seva entrada en
vigor fins a la data ha demostrat la conveniència de crear una matriu específica d’àrees de
protecció de riscs que reguli els usos i activitats en funció del tipus de riscs concurrents, als
efectes de facilitar la seva aplicació.
Aquesta nova matriu ordena els usos en funció del tipus de riscs que concorren a l’espai on
haurien d’implantar-se, sense tenir en consideració la qualificació del sòl que ocupen ni el
seu règim urbanístic, utilitzant una estructura similar a la matriu d’ordenació del sòl rústic
que constitueix l’annex I de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial
de les Illes Balears i de mesures tributàries.
La nova matriu de APR regula més específicament els tipus de riscs que poden concórrer
en els terrenys i ordena els usos possibles en funció del risc que concretament pugui existir,
millorant el règim aplicable.
La incorporació de la nova matriu suposa la supressió de les diverses matrius de APR,
dividides per tipus de sòls, quedant simplificada la regulació en una sola matriu, que
contemplarà el règim d’usos possibles, condicionats o prohibits en funció de que concorrin
riscs d’erosió, inundació, incendis, contaminació d’aqüífers i/o despreniments.
Als efectes de la correcta aplicació de les matrius, cal precisar que la de APR no substituirà
les matrius corresponents als tipus de sòls on pretengui ubicar-se una determinada activitat,
essent necessari tenir en consideració els usos previstos segons el règim urbanístic dels
terrenys i la matriu de APR. És a dir, per a determinar el règim d’usos s’ha d’aplicar també
la matriu corresponent a la categoria de sòl rústic subjacent.
-

Incorporació dels sòls qualificats com àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP) a la
matriu dels sòls inclosos en Àrees d’Interès Paisatgístic (AIP)

S’adjunten com a documents Annexes a aquesta Memòria justificativa els extractes dels
informes tècnics que han servit de base per a la preparació d’aquesta modificació i dels que
s’han emès durant la tramitació de l’expedient en relació a les reordenacions previstes.

La incorporació d’aquesta matriu té per objecte equiparar la regulació dels usos dels sols
inclosos en àrees ARIP i dels sòls que tenen la condició d’àrees d’interès paisatgístic (AIP).

2.6. Matrius d’usos del sòl rústic

-

Es modifiquen les matrius d’usos que figuren en Annex I de les normes d’ordenació
territorial per a introduir una ordenació específica de les activitats en àrees de protecció de
riscs, per a regular les àrees rurals d’interès paisatgístic i per a establir una nova ordenació
de les grans infraestructures.

Es procedeix a la modificació de l’ordenació de les infraestructures en el sòl rústic, alterant
les matrius annexes al Pla Territorial Insular, per establir una nova ordenació de les grans
infraestructures que permeti la implantació d’aquelles activitats de notori interès general que
necessàriament s’han de situar en sòl rústic

Les concretes modificacions que es proposen s’exposen seguidament, concretant en cada
apartat la seva justificació:

Aquesta modificació es justifica per la necessitat de possibilitar determinades activitats de
notori interès general en terrenys que constitueixen el lloc idoni per a la seva instal·lació
però en els que aquest ús resulta actualment prohibit.

- Ordenació de les activitats en àrees de protecció de riscs
Es crea una matriu específica per a les àrees de protecció de riscs que reguli els usos i
activitats en funció del tipus de riscs concurrents i s’eliminen en conseqüència les matrius
que actualment superposen les àrees de protecció de risc amb les categories de sòls
definides com a àrees d’interès agrari, ANEI – protecció normal, àrees naturals d’interès

Modificació de la regulació de les infraestructures a les matrius del sòl rústic

Mitjançant la modificació de les matrius, determinades infraestructures que estaven
prohibides a algunes categories de sòl rústic passen a ser activitats condicionades, és a dir,
que la seva implantació vendrà justificada únicament quan s’hagi tramitat el corresponent
procediment de declaració d’interès general i s’hagi obtingut aquesta declaració.
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Es tracta de permetre, prèvia declaració d’interès general, la implantació de infraestructures
promogudes per qualssevol Administració Pública i de les que siguin promogudes per
particulars però que legitimin activitats que, transcendint els mers interessos individuals,
beneficiïn o estiguin al servei del conjunt de la població. (Plantes de tractament de residus,
dessaladores per a l’obtenció d’aigua destinada a l’abastament de la població, plantes
depuradores municipals).
Per altra banda, i atenent a la mateixa justificació, a les matrius on l’ús del sòl per a
conduccions i esteses no resulta prohibit, s’introdueix al condicionat actualment previst la
possibilitat d’excepcionar l’obligació de seguir vies de transport a les conduccions i esteses
vinculades a les grans instal·lacions o infraestructures sempre i quan s’acrediti l’existència
de dificultats tècniques que impossibilitin o desaconsellin l’aprofitament de traçats ja
existents.
En qualssevol cas, l’execució de les infraestructures i conduccions i esteses vinculades a
que s’ha fet referència haurà de tenir en compte l’objectiu de preservació de les
característiques pròpies dels espais dotats de valors ambientals rellevants. A tal efecte,
justament, s’ha incorporat a les corresponents matrius l’exigència d’acompanyar un estudi
d’impacte ambiental als instruments que hagin d’habilitar directament i concretar els actes
d’execució d’aquelles infraestructures i esteses o conduccions.
2.7. Modificacions determinacions gràfiques de Ferreries
Es procedeix a la modificació dels plànols a l’efecte de substituir la qualificació ANIT per sòl
rústic comú, amb qualificació d’àrea de transició. La justificació de la modificació ve donada
per la pròpia concepció de la categoria d’ANIT que resulta del pla territorial insular, que
introdueix aquesta nova categoria amb la finalitat de garantir l’existència de corredors
naturals que permetin una adequada connexió, i amb això una correcta continuïtat, dels
distints àmbits de sòl rústic protegit preexistents que, per raó de la seva proximitat i
característiques comuns, constitueixin espais homogenis que han de ser exclosos dels
processos de transformació urbanística. Des d’aquesta perspectiva, aleshores, és obvia la
procedència de la modificació projectada, tota vegada que els terrenys objecte de
requalificació no responen acertadament a la funcionalitat pròpia de la categoria, ANIT,
inicialment assignada pel pla territorial insular. Cal comprovar, en aquest sentit, que es
tracta de terrenys confrontants amb el nucli urbà de Ferreries i, a la vegada, delimitats a
nord i sud per la definició de sengles nuclis rurals; en definitiva, així doncs, es tracta d’un
àmbit majoritàriament acotat per terrenys que, en bona mesura, ja han estat objecte de
transformació per l’edificació (nuclis rurals), o justament estan destinats a ser-ho per la
futura urbanització (creixement del nucli urbà de Ferreries). Per aquesta raó, com s’ha dit,
queda perfectament justificada la modificació de l’esmentada categoria d’ANIT, sense que
això hagi de suposar, emperò, la incorporació dels terrenys afectats a la delimitació de les
àrees de desenvolupament urbà definides pel pla territorial insular en el municipi de
Ferreries. Al contrari, el manteniment de les característiques naturals dels terrenys, i fins i
tot de les activitats que sobre d’ells es troben implantades (club hípic), justifiquen també de
manera perfecta el manteniment de la seva classificació com a sòl rústic, però en termes
que no impedeixi, donada la seva ubicació en el perímetre d’expansió de Ferreries, el futur
creixement del nucli urbà. D’aquesta manera, finalment, es justifica també la vinculació dels
terrenys a la categoria proposada d’àrea de transició.

2.8. Modificacions determinacions gràfiques de Fornells
La modificació, que queda reduïda a les determinacions gràfiques del pla territorial insular,
ve imposada pel contingut d’allò assenyalat en l’article 19.3 de la Llei 6/1999, de 3 d’abril, de
directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i mesures tributàries. En l’apartat primer
d’aquest article es defineixen com a àrees de protecció territorial, vinculades a la
classificació del sòl rústic protegit, els terrenys que conformen la franja de 500 metres
amidada des del límit interior de la ribera del mar. Tanmateix, en l’aparat segon, subaparat
b), s’estableix una important excepció a la regla general, en la mesura que es disposa el
manteniment de la classificació originària (preexistent a la Llei) dels sòls urbans,
urbanitzables o aptes per a la urbanització existents a l’entrada en vigor de la Llei i, així
mateix, de tots els altres compresos per la projecció ortogonal posterior cap a l’interior
d’aquells. Finalment, l’esmentat aparat tercer de l’article estableix una regla de conflicte
dirigida a solventar les dificultats que puguin sorgir com a conseqüència d’un canvi
d’alineació de la línia poligonal que defineix la ribera del mar, que determini amb això una
superposició de l’àrea de protecció territorial sobre la zona d’excepció determinada per la
projecció ortogonal posterior d’un sòl urbà o urbanitzable existent. En aquest casos, la
solució que ofereix l’article 19.3 consisteix en fer primar la zona d’excepció sobre l’àrea de
protecció territorial, de tal manera que els terrenys afectats per aquella mantinguin la seva
classificació anterior a l’entrada en vigor de la Llei 6/1999 i quedin exemptes de la inclusió
dintre de la categoria d’àrea de protecció territorial. Tanmateix, convé observar que el citat
article 19 fa expressa definició de la zona d’excepció com aquella determinada per la
projecció ortogonal posterior, i cap a l’interior, dels sòls urbans i urbanitzables existents, la
qual cosa fa especialment dificultós aplicar la regla de conflicte en aquells casos, com el de
Fornells que ara s’examina, en que la referida projecció ortogonal, abans d’interseccionar
amb la franja de 500 metres que seria continuació amb l’àrea de protecció territorial (i que
per tant, per excepció, defineix el que s’hagi d’entendre com a <<projecció posterior cap a
l’interior>>), troba punt de contacte amb la ribera del mar. En aquest casos no es pot parlar
pròpiament de terrenys <<excepcionats>> per la projecció ortogonal cap a l’interior, en el
sentit que una aplicació rigorosa de la regla de l’article 19.3 podria aconduir a privar del
règim d’especial protecció propi de l’àrea de protecció territorial a terrenys que, sense
interposició de sòls urbans o urbanitzables, es troben amb total confrontació amb la ribera
del mar. Aquest és, tot plegat, el cas de zones peninsulars com la de Fornells. Així doncs,
s’imposa en aquests supòsits una solució d’equilibri, que sense desconèixer el contingut de
l’article 19.3 no deixi sense sentit la figura de l’àrea de protecció territorial. Aquesta solució
és tot just la que proposa la modificació del pla territorial insular, quant que limita la
prevalència de la zona d’excepció a aquells terrenys exemptes d’un règim d’especial
protecció preexistent (a la Llei 6/1999) i que, a la vegada, mantenen solució de continuïtat
amb el nucli urbà de Fornells. D’aquesta manera es garanteix l’existència de terrenys
<<posteriors>> que permetin (com a àrea de transició excepcionada de l’àrea de protecció
territorial) el creixement <<cap a l’interior>> de Fornells, però a la vegada queda intacta la
màxima protecció que exigeixen aquells altres terrenys que, per no tenir cap mena de
connexió amb el nucli urbà (sòl urbà i urbanitzable) i ser confortants en tota la façana
costanera amb la ribera del mar, han de seguir lògicament vinculats a la categoria d’àrea de
protecció territorial.
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2.9. Modificació de l’article 14, relatiu a l’ús del sòl per a instal·lacions de fonts
primàries d’energia.
La modificació té per objecte incorporar, a les normes d’ordenació territorial relatives a l’ús
del sòl per a instal·lacions de fonts primàries d’energia (article 14 del Pla Territorial), les
determinacions sobre proveïment de gas natural de la revisió del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears aprovada definitivament per Decret 96/2005, de 23 de
setembre, grafiant també als plànols d’ordenació del Pla Territorial el traçat de la xarxa
insular de gasoducte entre Cala en Bosch i Maó que figura a l’annex E de l’esmentat Pla
Director Sectorial
Per altra banda, es modifica l’apartat 4.2. de l’article 14 per afegir la previsió d’altres
energies renovables no contemplades al precepte i per concretar el règim aplicable a
l’autorització d’aquests tipus d’infraestructures en coherència amb les determinacions de
l’esmentat Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, afegint una referència
expressa a la prohibició d’implantar aquestes instal·lacions en àrees d’alt nivell de protecció
(AANP).
La incorporació al Pla territorial insular de les previsions sobre proveïment de gas natural i
del traçat del gasoducte, així com la regulació d’energies renovables inicialment no
contemplades, es justifica per la conveniència d’adaptar les determinacions del Pla
Territorial Insular al vigent Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears seguint les
indicacions de l’administració competent en la matèria.
La introducció d’una referència expressa al règim aplicable per a l’autorització de les
instal·lacions d’energies renovables i a la prohibició d’implantar aquestes instal·lacions en
àrees d’alt nivell de protecció (AANP) es justifica per la necessitat de clarificar dubtes
interpretatius que s’han posat de manifest durant la tramitació d’aquest expedient de
modificació del Pla Territorial Insular. Aquestes referències es fan només als efectes
esmentats, sense que suposin cap canvi del règim que ja era aplicable abans de la
modificació del Pla Territorial Insular i faciliten la comprensió de les normes.

2.11. Introducció de Títol XI, de determinacions específiques sobre el litoral
S’introdueix aquest nou títol als efectes de fer constar la incidència de la legislació de costes
en el Pla Territorial de Menorca, esmentant les disposicions aplicables, la titularitat estatal
dels bens de domini públic marítimo-terrestre la delimitació dels quals correspon al Ministeri
de Medi Ambient i la regulació del règim específic d’utilització del domini públic marítimoterrestre i de les limitacions que per raons de la seva protecció són aplicables als terrenys
contigus a la ribera del mar.
2.12. Modificació determinacions gràfiques de Ciutadella
Es procedeix a la modificació de les determinacions gràfiques per a grafiar com a zona de
protecció d’incendis l’àrea situada entre Macarella i Cala en Turqueta, que per error no es
va grafiar en el moment de l’aprovació del Pla Territorial de Menorca. Aquesta modificació
es justifica per l’existència d’alzines, ullastres, pinars i matolls a l’esmentada àrea, segons
consta a l’informe emès per l’Ajuntament de Ciutadella durant l’exposició pública.
D’acord amb l’esmentat informe emès per l’ajuntament de Ciutadella, es modifiquen les
determinacions gràfiques de Ciutadella als efectes de grafiar en els plànols corresponents
les actuals classificacions dels sòls compresos als polígons B8, B7 i B9 del nucli tradicional,
en coherència amb la cartografia incorporada al planejament municipal amb motiu de
l’adaptació del nucli tradicional de Ciutadella a les determinacions del Pla Territorial Insular,
que ha estat definitivament aprovada pel Consell Insular de Menorca. Seguint amb el mateix
criteri, es representa gràficament l’actual classificació de sòls d’una part del polígon B2.
3.- MODIFICACIONS QUE ES REALITZEN
La modificació que es proposa suposa modificar les “normes d’ordenació territorial insular” i
el seu Annex, així com la documentació gràfica constitutiva dels “plànols d’ordenació”, en
els termes que s’indiquen seguidament:
3.1.

Modificació de les “normes d’ordenació territorial insular”:

2.10. Modificació de l’article 48, relatiu al règim general de les zones turístiques
Amb la finalitat de proporcionar un tractament urbanístic homogeni a aquells conjunts
d’edificacions en sòl urbà existents amb anterioritat a l’aprovació del Pla Territorial Insular
construïts amb la tipologia d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, s’introdueix una excepció a
les tipologies que han de comprendre els usos residencials a les zones turístiques.
La modificació té per objectiu la consolidació d’àrees contínues i homogènies edificades
amb tipologia d’habitatge unifamiliar entre mitgeres en les que, atès l’elevat grau de
l’edificació, tan sols queden escassos solars no edificats, possibilitant la consolidació
d’aquesta tipologia exclusivament per a completar la construcció dels solars no edificats i
per a permetre l’ampliació de les edificacions existents que no hagin esgotat els paràmetres
urbanístics determinats pel planejament vigent en el moment de l’entrada en vigor del Pla
Territorial Insular, atenent en tot cas al tractament homogeni del conjunt.

a) Modificació de l’article 14
Es procedeix a la modificació del títol de l’apartat 2 de l’article 14 i s’introdueix un nou
paràgraf en aquest mateix apartat 14.2., que constituirà el punt 2.2., amb la subseqüent
nova numeració, com apartat 2.3., de l’actual punt 2.2. i dels seus subapartats. També es
modifica el títol de l’apartat 4 de l’article 14, s’incorporen especificacions al punt 4.2 alhora
que s’introdueix un nou punt (4.3.) en aquest mateix apartat. La resta de l’article es manté
invariable.
b) Modificació de l’article 38
S’Introdueix un apartat c) en l’article 38, a la vegada que s’elimina el darrer incís de l’apartat
b) d’aquest mateix article. L’apartat a) es manté invariable.
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c) Modificació de l’article 48

5.- ANEI – protecció normal, àrees naturals d’interès (ANIT) i àrees de protecció
territorial (APT)

S’introdueix un apartat 3 al punt 1.2.1 de l’article 48.
6.- Àrees d’alt nivell de protecció (AANP) en ANEI i àrees de protecció territorial
(APT).

d) Modificació de l’article 49
Es modifica l’article 49, en el seu apartat 4. B) b), determinacions i directrius específiques
assenyalades com a 5ª, 9ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª, i 16ª .

7.- Àrees de Protecció de Riscos (APR)
Es modifica el títol de la matriu número 4, per afegir les àrees rurals d’interès paisatgístic
(ARIP).

e) Modificació de l’article 66
S’introdueix un incís al darrer paràgraf de l’apartat 1 de l’article 66 i un nou paràgraf al final
del mateix apartat 1.

Es modifiquen les matrius d’usos números 3 (àrees d’interès agrari), 4 (àrees d’interès
paisatgístic i àrees rurals d’interès paisatgístic), 5 (ANEI - protecció normal, ANIT i APT),
substituint l’ús prohibit per l’ús condicionat a la definició “grans instal·lacions”.

f) Introducció de Títol XI i article 68
S’introdueix en les normes d’ordenació territorial el Títol XI i l’article 68, relatius a les
determinacions sobre el litoral.
g) Introducció de disposició addicional única
S’introdueix en les normes d’ordenació territorial la disposició addicional única que apareix
al·ludida en la nova redacció de l’article 38.
h) Modificació de les matrius d’usos que figuren en Annex I de les normes d’ordenació
territorial
Es procedeix a la supressió de les matrius d’usos números 4 (àrees d’interès agrari incloses
en àrees de prevenció de riscos) i 7 (ANEI – Protecció normal, àrees naturals d’interès i
àrees de protecció territorial incloses en àrees de prevenció de riscs ).
S’incorpora una nova matriu d’usos d’àrees de protecció de riscs, que quedarà incorporada
al final de l’Annex I de les normes d’ordenació territorial com a matriu número 7, segons
resulta de la nova numeració que es detallarà seguidament.
Com a conseqüència de les anteriors modificacions, es fa precís tornar a numerar les
matrius d’usos de l’annex I del PTI, les quals quedaran amb el següent ordre i numeració:

S’introdueixen modificacions puntuals de les matrius en relació a les conduccions i esteses
vinculades a grans instal·lacions mitjançant asteriscs al condicionat de les corresponents
matrius per regular la possibilitat d’excepcionar l’obligació de seguir vies de transport a les
conduccions i esteses vinculades a les grans instal·lacions o infraestructures en els supòsits
en que no resulten prohibides. Així mateix s’introdueix una especificació a la definició de
“grans instal·lacions” per fer referència al règim aplicable a les energies renovables.
Les matrius d’usos del sòl rústic resultants de les modificacions exposades, que s’integraran
a l’Annex I de les normes d’ordenació territorial, són les que es detallen seguidament,
especificant la seva corresponent numeració:
3.- Àrea d’interès agrari (AIA)
4.- Àrees d’interès paisatgístic (AIP) i àrees rurals d’interès paisatgístic (ARIP)
5.- ANEI – protecció normal, àrees naturals d’interès (ANIT) i àrees de protecció
territorial (APT)
6.- Àrees d’alt nivell de protecció (AANP) en ANEI i àrees de protecció territorial
(APT).
7.- Àrees de Protecció de Riscos (APR)
3.2. Modificacions dels plànols d’ordenació

1.- Sòl rústic de règim general
2.- Àrees de Transició (AT)
3.- Àrea d’interès agrari (AIA)
4.- Àrees d’interès paisatgístic (AIP)

Les modificacions exposades suposen una alteració de la documentació gràfica del Pla
Territorial Insular, que resultarà modificada en els plànols que seguidament s’indicaran.
a) Respecte de les modificacions relatives al sector B-5 i a la parcel·la del sector A-1 de
Cala en Blanes de Ciutadella, la reclassificació dels terrenys com a urbanitzables
determina l’alteració dels següents plànols:
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-

Sèrie Àrea de Reconversió Territorial, número 3.
Sèrie Sòl Rústic, número 9.
Sèrie de Sistemes d’Assentaments, equipaments i infraestructures, número 9.
Sèrie de Protecció de Risc, número 9

Aquesta modificació consisteix en substituir l’actual representació gràfica dels terrenys
afectats per la reclassificació, a l’efecte de definir-los com a sòls urbanitzables.
b) A l’efecte de regular l’alteració del traçat del camí d’accés a la base naval i la qualificació
de terrenys derivada del nou traçat, es procedeix a la modificació dels plànols que
s’indiquen seguidament:
- Sèrie Àrea de Reconversió Territorial, número 5.
- Sèrie Sòl Rústic, número 24.
- Sèrie de Sistemes d’Assentaments, equipaments i infraestructures, número 24.
La modificació consisteix en representar gràficament el nou traçat del camí d’accés a la
base naval, suprimint el camí que figurava inclòs en el plànol corresponent, així com definir
la qualificació com a sòl rústic de règim general dels terrenys que queden situats a la vorera
esquerra del nou camí traçat.
c) Les modificacions de les àrees de reconversió territorial suposen la modificació dels
plànols que es relacionen seguidament:
-

Plànol número 1 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 2 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 3 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 6 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 7 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 7 de la sèrie “Sòl Rústic”
Plànol número 8 de la sèrie “Sòl Rústic”
Plànol número 9 de la sèrie “Sòl Rústic”
Plànol número 25 de la sèrie “Sòl Rústic”
Plànol número 26 de la sèrie “Sòl Rústic”

-

Plànol número 7 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
Plànol número 9 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
Plànol número 8 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
Plànol número 25 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 26 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 7 de la sèrie “Protecció de riscs”
- Plànol número 8 de la sèrie “Protecció de riscs”
- Plànol número 25 de la sèrie “Protecció de riscs”
L’alteració dels plànols consisteix en representar gràficament les determinacions
específiques de les àrees de reordenació modificades, incloent les noves delimitacions de

zona verda o espai lliure d'ús públic i de sòl urbanitzable dintre de les àrees de reconversió
territorial, així com les reclassificacions a sòl rústic efectuades. Així mateix s’efectuen
algunes alteracions de les delimitacions de les pròpies àrees de reconversió territorial, per
adaptar la representació gràfica a l’àmbit que requereixen les operacions de reordenació
previstes.
d) Respecte de les alteracions de les determinacions gràfiques de Ferreries, es procedeix a
la modificació dels següents plànols:
- Sèrie Sòl Rústic número 11
- Sèrie d’Assentaments, equipaments i infraestructures número 11
Es procedeix a la modificació dels plànols a l’efecte de substituir la qualificació ANIT per sòl
rústic comú, amb qualificació d’àrea de transició.
e) Respecte de les alteracions de les determinacions gràfiques de Fornells, es procedeix a
la modificació del plànol de la Sèrie Sòl Rústic numero 7.
La modificació consisteix en suprimir la qualificació d’àrea de protecció territorial sobre els
terrenys classificats de sòl rústic comú, amb la qualificació d’àrea de transició.
f) Als efectes de grafiar la xarxa insular de gasoducte de gas natural entre Cala en Bosch i
Maó, es procedeix a la modificació dels següents plànols:
- Plànol número 9 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
- Plànol número 10 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 11 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 12 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 15 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 18 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”.
- Plànol número 19 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 23 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
- Plànol número 24 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i
infraestructures”
g) Es procedeix a la modificació del plànol número 16 de la sèrie “Protecció de riscs” per a
grafiar com a zona de protecció d’incendis l’àrea situada entre Macarella i Cala en Turqueta.
h) Als efectes de representar gràficament l’actual classificació dels sòls inclosos als polígons
polígons B8, B7, B9 i B2 del nucli tradicional de Ciutadella, es modifiquen els següents
plànols:
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-

Plànol número 3 de la sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
Plànol número 9 de la sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
Plànols número 9 de la sèrie “Protecció de Risc”
Plànol número 9 de la sèrie “Sòl Rústic”
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ANNEX DE LA MEMÒRIA

INFORMES TÈCNICS EMESOS EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LES ÀREES DE
RECONVERSIÓ TERRITORIAL
1.

SECTOR 14B DE PLATGES DE FORNELLS (ES MERCADAL).

1.1.

Objecte de la modificació

a. La desclassificació de 107.882 m² de terrenys urbanitzables que s’havien de destinar a
zona verda o espai lliure públic que passen a ser sòl rústic protegit, amb categoria ANIT,
el que suposa la reducció de l’àmbit de la zona urbanitzable de 296.738 m² a 188.785 m².
b. El manteniment de l’afectació com a zona verda o espai lliure públic de 44.053 m² de
terrenys urbanitzables.
c. L’increment de 330 a 363 del nombre de places en ús residencial o turístic en habitatge
unifamiliar aïllat (+11 habitatges), amb l’exclusió (abans incloses) de les ja construïdes
(+11+5 = 16 habitatges nets).
d. El manteniment en 300 de les places hoteleres possibles.
1.2.

Informes tècnics

1.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“Aquest sector està format per diferents àmbits denominats PLAF pel planejament vigent,
en cadascun dels quals es constata que:
A la UA PLAF-2 solament el vial “C” està en servei i en condicions d'urbanització (vialitat i
serveis) suficients, però no pot afirmar-se el mateix respecte als vials “A” i “B”.
A la UA PLAF-3 solament el primer tram del vial “A1” (des de la seva connexió amb el vial
“C” fins al pas per als vianants o zona verda abans de la seva connexió amb el vial “B” de
la UA) està en servei i en condicions d'urbanització (vialitat i serveis) suficients, però no
pot afirmar-se el mateix respecte al tram restant del vial “A1” i als vials “A2”, “B” i “C”.
A la UA PLAF-4 es considera que els vials “A”, “B” i “D” tenen condicions d'urbanització
(vialitat i serveis) suficients, però no pot afirmar-se el mateix respecte al vial “C”.
A la UA PLAF-6 els vials perifèrics estan en servei i hi ha un petit tram de vial per
executar, la dimensió del qual és de tot just 50 m de longitud, i pot ser susceptible de ser
considerat com a urbanització complementària pròpia en cas de ser desenvolupada
simultàniament amb el projecte d'edificació de la parcel·la a la qual dóna accés.
Consegüentment es considera que els vials “C” de la UA PLAF-2, “A1” de la UA PLAF-3,
“A”, “B” i “D” de la UA PLAF-4 i els vials de la UA PLAF-6 i de la resta del sòl de la
urbanització reuneixen condicions objectives d'urbanització per considerar que els
terrenys que hi ha enfront puguin continuar mantenint la condició d'urbanitzables en
execució i s’acabi el procés d'urbanització que s’hi va començar en el seu moment,

prèviament a la construcció en aquests d'acord amb el planejament municipal. Serà
imprescindible aquest procés a la vista de la deterioració que presenta la urbanització
existent, especialment en els vials no consolidats per l'edificació.
Per contra els vials “A” i “B” de la UA PLAF-2, tram del “A1” i les vies “A2”, “B” i “C” de la
UA PLAF-3 i el vial “C” de la UA PLAF-4 anteriorment referits, previstos però no executats
materialment per incompliment de les obligacions de la promotora (incompliment de
terminis d'urbanització), manquen d'un mínim d'urbanització per suposar que estan en
procés d'execució (jurídicament ni materialment), per la qual cosa els terrenys que hi ha
enfront, que a més reuneixen condicions ambientals i paisatgístiques que aconsellen que
siguin sostrets de processos d'urbanització, poden ser desclassificats, perquè s’entén que
els seus propietaris no han consolidat la patrimonialització dels seus corresponents drets
com a conseqüència d'haver incomplit les obligacions que legalment els vinculaven. Per
això s'entén que des del punt de vista ambiental i paisatgístic, han de protegir-se del
procés de construcció els terrenys situats per sobre del peu del vessant que conformen la
façana de la badia de Tirant, atesa la fragilitat paisatgística així com el pendent que
presenten.
Consegüentment amb l'anterior es proposa modificar el PTI mantenint el caràcter de sòl
urbanitzable edificable dels terrenys del sector 14B de Platges de Fornells que hi ha
enfront dels vials “C” de la UA PLAF-2, “A1” de la UA PLAF-3, “A”, “B” i “D” de la UA
PLAF-4 i els vials de la UA PLAF-6, que presenten cert grau d'urbanització encara que
aquesta estigui en males condicions de conservació. Aquests terrenys perdrien la condició
de sistema general d'espais lliures que hi estableix actualment el PTI, per passar a ser
edificables. La resta de terrenys que actualment tenen la consideració de sistema general
d'espais lliures en el PTI que no reuneixen condicions mínimes d'urbanització adequades
(“A” i “B” de la UA PLAF-2, tram del “A1” i les vies “A2”, “B” i “C” de la UA PLAF-3 i el vial
“C” de la UA PLAF-4 anteriorment referits) passaran a ser classificats com a sòl rústic, la
qual cosa es justificarà per motius d'interès públic propugnats pel PTI, representats per la
necessitat de salvaguardar els objectius generals de qualitat mínima del desenvolupament
turístic de l’illa, a través de la defensa dels valors ambientals d'aquests terrenys als quals
s'ha al·ludit amb anterioritat, a part del fet que s’hi van incomplir els terminis i obligacions
dels seus propietaris i es localitzen en zones no edificades en absolut.”
1.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“En la modificació proposada, s’exclou part de la superfície més oriental que es classifica
com a Àrea d’Interès Territorial (ANIT), dins la categoria de sòl rústic protegit
de nivell de protecció normal. En els mapes d’Àrees de Reconversió Territorial de la
modificació s’observa com una superfície important de sistema d’espais lliures passa a sòl
rústic protegit de nivell de protecció normal, concordant amb el que deia el mapa de sòl
rústic de la modificació, i la superfície dedicada a sòl urbanitzable roman pràcticament
igual. Aquesta última modificació respon als seus valors ambientals, dels quals val la pena
mencionar, a part de l’impacte paisatgístic que representaria la seva urbanització, la
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1.3.

presència de càrritx amb poblacions de Femeniasia, espècie vegetal protegida per la
Directiva Habitats. En el sector més al sud, s’hi troben restes de dunes fòssils amb
vegetació rupícola amb presència de nombrosos endemismes vegetals. Amb aquests
arguments, la seva vocació rústica és innegable.

majoritàriament dins la categoria de Camps en procés d’abandonament (al sud de l’àmbit)
i Vegetació natural (majoritàriament concentrat al nord de l’àmbit). La punta més
occidental, adjacent a la zona urbanitzada existent, respon a la categoria de Altres zones
urbanitzades i edificacions en sòl rústic.

El total de la parcel·la ocupa 29,67 ha. Les modificacions proposades impliquen que el sòl
rústic augmenti en 10,790 ha., mentre que les zones verdes disminueixen en 14,47 ha.
Pel que fa a les zones edificables, augmenta el sòl residencial en 3,685 ha.

Planejament vigent. Segons el planejament vigent al setembre de 2002, tot el sector
respon a Sòl urbanitzable.
Patrimoni històric. Dins l’àmbit es troba el BIC (Bé d’Interès Cultural) TIN01.

Les zones objecte de modificació, es troben dominades principalment per càrritx
(Ampelodesmos mauritanica), la qual generalment és conseqüència de processos
relacionats amb incendis forestals.

Xarxa viària i transport. A l’àmbit hi arriba una carretera secundària que neix a la
carretera principal C-723, entre Es Mercadal i Fornells.

L’orografia dels terrenys és pronunciada, cosa que s’haurà de tenir en compta a l’hora de
planificar les edificacions per disminuir el risc d’erosió i de possibles despreniments.

Unitats del paisatge. El sector 14b de Platges de Fornells està inclòs dins la unitat de
paisatge número 7, anomenada Plans i turons del Matinell des Mercadal.

Aquesta zona té des de fa temps una forta influència antròpica i es troba fortament
degradada. El fet de finalitzar la trama urbana ja existent pot corregir en part la degradació
que presenten els terrenys com a conseqüència de la pròpia urbanització.”

Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, el sector està situat
sobre cobertes d’Ullastrar i aladern, que correspon a màquies esclerofil·les formades per
arbusts i matolls; i Camps abandonats, que agrupa tant camps no cultivats com en procés
d'abandó o pastures.

Informe Ambiental

Vegetació actual 1995. Segons el Mapa de vegetació actual de Menorca (1995), el sector
es troba entre la categoria de Camps de conreu, sense vegetació o zones urbanes i
d’Ullastrar (Associació Prasio-Oleetum Silvestris).

Escenari de referència
Pel que fa al Pla Territorial Insular, el sector 14b de Platges de Fornells està considerat
segons el mapa de Sòl Rústic número 7, com a Sòl Urbanitzable pertanyent a Àrea de
Reconversió Territorial. Pel que fa als mapes d’Àrees de Reconversió Territorial del PTI,
concretament en el número 1, pràcticament la totalitat de l’àmbit es classifica com a
Sistema General d’Espais Lliures, exceptuant les zones adjacents a la urbanització ja
existent que es classifiquen com a Sòl Urbanitzable.
Modificació
En la modificació del PTI, també en el mapa de Sòl Rústic número 7, s’exclou part de la
superfície més oriental que es classifica com a Àrea Natural d’Interès Territorial (ANIT),
dins la categoria de Sòl Rústic Protegit de nivell de protecció normal. En els mapes
d’Àrees de Reconversió Territorial de la modificació s’observa com una superfície
important de Sistema General d’Espais Lliures passa a Sòl Rústic Protegit de nivell de
protecció normal, concordant amb el que deia el mapa de Sòl Rústic de la modificació, i la
superfície dedicada a Sòl Urbanitzable roman pràcticament igual.
El total de la parcel·la ocupa 29,67 ha. Les modificacions proposades impliquen que el sòl
rústic augmenti en 10,79 ha, mentre que les zones verdes disminueixen en 14,47 ha. Pel
que fa a les zones edificables, augmenta el sòl residencial en 3,685 ha.

Espais naturals protegits. El sector estudiat no queda dins de cap ANEI, tot i ser limítrof
amb el Me-3 Dels Alocs a Fornells.
Característiques hidrogeològiques. Segons el mapa de característiques
hidrogeològiques de Menorca, el sector està situat a la zona geològica del nord (regió de
Tramuntana) constituïda per materials paleozoics i mesozoics. Concretament, es troba
sobre una zona d’aqüífer Indiferenciat o impermeable.
Geologia. El sector es situa sobre dos tipus de material: les Turbidites diluïdes del
Devonià inferior, roques sedimentàries que s'originen per la deposició de materials en
suspensió en els corrents marins; i les Dunes (Calcarenites consolidades), dunes d'arena
calcària compactada i ja consolidades que donen lloc a calcarenites—marès.
Edafologia. El sòl del sector estudiat és del tipus Leptosol èutric, la principal
característica dels quals és la seva poca profunditat. Presenten un horitzó A òcric i
saturació de bases de menys del 50%.
Tant en el PTI com en la seva modificació, els mapes de Protecció de Riscos
corresponents a la zona del sector 14b Platges de Fornells, classifiquen la majoria de
l’àmbit dins la categoria de Risc d’erosió Alt (més de 26 tones l’any) i una petita zona de
Risc de despreniments, situada al centre de l’àmbit al costat oest.

Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals

Valoració ambiental.

Usos del sòl. El sector 14b de la urbanització Platges de Fornells es troba

La parcel·la objecte de modificació ocupa 14,47 ha i està situada immediatament darrera
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d’una primera franja de costa ja edificada, per tant consolidaria un moderat procés
d’eixamplament del teixit urbà preexistent. La parcel·la inclou una matriu de màquies
esclerofil·les formades per arbusts i matolls; i Camps abandonats, que agrupa tant camps
no cultivats com en procés d'abandó o pastures. Aquest sector està limitant amb el Me-3
Dels Alocs a Fornells tot i que no queda dins de cap ANEI.
En aquest cas s’ha de considerar el valor paisatgístic (El sector 14b de Platges de
Fornells està inclòs dins la unitat de paisatge número 7, anomenada Plans i turons del
Matinell des Mercadal) de l’espai considerat molt alt per l’emplaçament i configuració
topogràfica, que el fa especialment perceptible.
També cal considerar el risc associat tant d’erosió, alt a tota la zona, com de
despreniments, més localitzats.
De d’un punt de vista ecològic, les afectacions de la modificació sobre l’espai són menors
tant des del punt de vista dels elements com dels processos ecològics, tot i que cal
considerar, primer, la contigüitat de la ANEI Me-3 Dels Alocs a Fornells i, segon, que es
disposa sobre una zona d’aqüífer Indiferenciat o impermeable.
La disposició estratègica de la peça té certa coherència des del punt de vista de la
finalització de la trama urbana ja existent, per bé que també la tindria si només es
definissin les actuacions puntuals de perímetre per finalitzar la trama urbana existent. En
tot cas la peça ocupa espais amb evidents símptomes d’activitat antròpica, especialment
diversos camins i algunes edificacions. En aquest sentit podria suposar la finalització i
densificació d’una zona urbana a banda i banda del vial que de nord a sud ressegueix el
perímetre dels espais urbans actuals. A més, la modificació proposa la concentració de
l’ocupació urbana en els espais centrals i deixa lliures els extrems.
Les afectacions ambientals pels valors naturals com pels valors de paisatge i els possibles
riscos no es consideren significatives. Per tant, cas de materialitzar-se el
desenvolupament del Sector, en el termes que recull la modificació corresponent,
s’hauran d’extremar les mesures de millor integració paisatgística procurant l’excel·lència i
el corresponent control dels riscos i l’aplicació, si és el cas, de les corresponents mesures
preventives i correctores a l’hora de materialitzar els corresponents plans urbanístics.
També, i donada la situació adjacent de l’ANEI, caldrà que incloguin un tractament
ambiental específic de la zona perimetral corresponent, especialment configurada en
forma de gradient de transició per tal d’esmorteir els efectes de pertorbació antròpica.”

2.

SECTOR PUNTA GROSSA II (ES MERCADAL)

2.1.

Objecte de la modificació

a. La reducció de 138.286 m² a 70.418 m² de la superfície destinada a zona verda o espai
lliure públic (-67.868 m²).
b. La destinació a altres usos de la resta de terrenys el que suposa el seu increment de
160.275 m² a 228.113 m² (+67.838 m²).
c. L’increment de 420 a 525 del nombre de places d’habitatges unifamiliars (+35 habitatges),
amb l’exclusió (abans inclosos) de les ja construïdes (+35+24 =+59 habitatges netes).
d. L’eliminació de la reserva de 14.950 m² destinats a ús d’equipaments cívic social.
2.2.

Informes tècnics

2.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“Dintre del sector, els terrenys que constitueixen el penya-segat (sense vegetació
arbrada), així com els més pròxims a aquests, habitats per comunitats vegetals amb
presència d'endemismes, posseeixen un elevat interès físic natural i paisatgístic, la
fragilitat del qual, atesa la seva localització pròxima a la costa, és necessari protegir, ja
que en cas contrari es veurien negativament afectats per la urbanització de la zona.
La seva situació jurídica és la d'un sòl urbanitzable en el qual s’han incomplert els terminis
d'execució per causes no imputables a l'Administració, per la qual cosa es podrien
reclassificar aquests sòls com a rústics, proposta aquesta que no produiria efecte
indemnitzatori. Es valora, no obstant això, la possibilitat que una part de l'àmbit té
característiques, quant a l'estat de la urbanització, que possibilitarien resoldre els
problemes de gestió que planteja l'expropiació del sistema general d'espais lliures previst
pel PTI. Es planteja, per tant, la possibilitat de procedir a alteracions de planejament
basades en la necessitat de salvaguardar els objectius generals de qualitat del
desenvolupament turístic de l’illa propugnats pel PTI, a través d'una fórmula en la qual es
permetria una operació de reconversió urbanística, mitjançant la qual es permetria
consolidar la urbanització existent, que està en condicions de manteniment molt
deficients, si a canvi, en l'operació, s'assoleix la garantia que els terrenys compresos entre
la mar i el primer carrer perifèric de la urbanització s'exclouen del procés urbanitzador i
edificable; així mantindrien els seus actuals valors ambientals i paisatgístics, i així mateix
la seva condició de sistema general d'espais lliures tal com preveu el PTI, excepció feta
de les parcel·les que suporten les edificacions actualment ja construïdes.
És per això que es proposa modificar el PTI a fi que, mantenint el caràcter d'urbanitzable
del sector, es promogui un procés de reconversió territorial de la zona i es permetin els
processos d'actualització i complementació de la urbanització existent i la posterior
construcció dels solars que resultin, forma de procedir que es justifica per la situació de la
urbanització i per motius d'interès públic propugnats pel PTI, representats per la
necessitat de salvaguardar els objectius generals de qualitat mínima del desenvolupament
turístic de l’illa, la qual cosa propiciarà a més una major qualitat turística de la zona
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mitjançant la conservació dels valors ambientals i paisatgístics dels terrenys de primera
línia de l'àrea que, qualificats com a sistema general d'espais lliures, passaran a ser
públics, i tot això amb la garantia que no es derivarà d’aquesta operació cap mena
d'efecte indemnitzatori.”
2.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“La disposició de la peça fa que es tracti d’un apèndix rodejat per teixit urbanitzable. Com
a àrea de reconversió territorial la modificació preveu tres zones diferenciades gairebé
concèntriques, de manera que de fora endins es troba una franja amb un alt nivell de
protecció donat que es correspon a zona de costa amb presència de vegetació de penyasegat amb presència d’espècies vegetals endèmiques, i llocs de repòs d’espècies d’aus
marines protegides. La segona franja es correspon a sistema d’espais lliures on seria
convenient no preveure cap actuació deixant-la en l’estat natural actual, i finalment una
zona central urbanitzable.
Serà important que quan es desenvolupi aquest sector, s’extremi la integració
paisatgística, es garanteixi la pervivència de la vegetació costanera i es minimitzin els
riscos sobre possibles contaminacions de l’aqüífer. Aquest sector no es troba afectat per
cap normativa de protecció.”
2.3.

com a Sòl Rústic Protegit d’alt nivell de protecció esdevenen Sòl Urbanitzable, mentre que
la superfície destinada a espais lliures roman igual.
La modificació del sector implica la reducció de la superfície total de la parcel·la en 30 m2,
passant a ocupar 29,85 ha. Les zones verdes disminueixen en 6,79 ha, i la zona edificable
per equipaments en 1,49 ha. Tanmateix, el sòl residencial augmenta en 8,28 ha.
Cal recordar, tal i com s’ha especificat a l’apartat de modificació de les àrees de
reconversió territorial, que s’ha exclòs una petita zona (corresponent al Sector Punta
Grossa I) situada al sud – oest de l’ART “Punta Grossa II”, classificada com a sòl rústic
protegit amb alt nivell de protecció (franja costera de 100m). Aquesta petita peça no
pertany a cap àrea de reconversió territorial i té la classificació de sòl urbanitzable.
Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals
Usos del sòl. El sector Punta Grossa II es troba íntegrament dins la categoria de
Vegetació natural.
Planejament vigent. Segons el planejament vigent al setembre de 2002, tot el sector
respon a Sòl urbanitzable.
Patrimoni històric. Dins l’àmbit no es troba cap BIC (Bé d’Interès Cultural) ni està situat
dins de cap Nucli d’Interès Històric.

Informe Ambiental

Xarxa viària i transport. A l’àmbit hi arriba un ramal de la carretera secundària PM-707,
que uneix Alaior amb l’Arenal d’en Castell.

Escenari de referència

Unitats del paisatge. El sector està inclòs dins la unitat del paisatge número 6,
anomenada Badies i penya-segats calcaris del nord.

Pel que fa al Pla Territorial Insular, el sector Punta Grossa II està considerat segons el
mapa de Sòl Rústic número 8, com a Sòl Urbanitzable pertanyent a Àrea de Reconversió
Territorial, excepte la franja litoral que està inclosa en la categoria de Franja costera (100
metres) dins de Sòl Rústic Protegit amb un alt nivell de protecció. També s’inclou dins
aquesta categoria una petita zona no estrictament costanera sinó més interior, situada al
límit est del sector.
Pel que fa al mapa d’Àrees de Reconversió Territorial número 2, en el PTI es classifica la
zona costanera descrita anteriorment com a Sòl Rústic Protegit d’alt nivell de protecció,
mentre que es delimita una franja paral·lela interior, aproximadament de la mateixa mida,
com a Sistema general d’espais lliures. D’aquesta manera, la zona urbanitzable queda a
l’interior encerclada primer per una zona d’espais lliures i després per la zona de protecció
de la franja costanera.
Modificació
En la modificació del PTI, en el mapa de Sòl Rústic número 8, tot es manté igual a
excepció d’aquesta petita zona interior situada al límit est del sector que desapareix per
esdevenir urbanitzable. Pel que fa al mapa d’Àrees de Reconversió Territorial número 2,
el canvi és el mateix que indicava el mapa de Sòl Rústic: els retalls interiors classificats

Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, el sector està situat
en la seva majoria sobre Roquissars, litorals amb vegetació espars o sense vegetació,
excepte una petita zona central-sud on es troben Marines de bruc, corresponents a brolles
de bruc.
Vegetació actual 1995. Ha estat impossible fer aquesta consulta de forma detallada per
aquest sector, però sembla que en el mapa de vegetació actual de 1995, el sector Punta
Grossa II està classificat com a Nucli Urbà.
Espais naturals protegits. El sector estudiat no queda dins de cap ANEI ni cap altra
figura de protecció.
Característiques hidrogeològiques. Segons el mapa de característiques
hidrogeològiques de Menorca, el sector està situat a la zona geològica del nord (regió de
Tramuntana) constituïda per materials paleozoics i mesozoics. Concretament, el sector
està situat sobre l’aqüífer Juràssic Albaida, d’interès regional i amb una extensió aflorant
36 km2. La naturalesa del material és de calcàries i dolomies i constitueix una sèrie
carbonatada bastant ampla i normalment lliscada damunt el Keuper subjacent.
Tot el sector excepte la franja costanera del nord i un petit tros paral·lel a aquesta,
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presenten un risc moderat de contaminació d’aqüífers, segons el mapa de Protecció de
Riscos número 8, tant del PTI com de la seva modificació.
Geologia. El sector es situa sobre dos tipus de material: Dolomies, margues i calcàries
del Juràssic (180-130 milions d’anys.) i Dunes actuals. Arenes eòliques sense fixar del
Quaternari (1,8 milions d’anys fins l’actualitat). Les dolomies són roques sedimentaries
carbonatades aparentment molt semblants a les calcàries, però enlloc de estar compostes
principalment per carbonat de calci hi predomina el carbonat de magnesi. Les margues
ocupen una reduïda extensió a Menorca. En el Juràssic hi trobem una intercalació de
margues grises que per alteració prenen un to groguenc. Les calcàries, en aquest cas,
són de color gris fosc i de vegades marronós, tenen un gra molt fi i presenten una
estratificació de mitjana a grossa.
Pel que fa a les dunes, són les acumulacions d'arena i partícules —bioclastes— que han
estat transportades pel vent des de la platja i que encara no estan fixades ni cimentades.
Estan formades per calcarenites molt semblants a les del Miocè però més grolleres i més
poroses.

zona central de sòl urbanitzable. Aquesta darrera zona presenta una estructura de vials ja
existent que evidència la potencial presència d’activitat antròpica. Per tant, el Sector es
proposa en la modificació sota una estructura de cert gradient ambiental.
Conseqüentment, les afectacions ambientals venen donades més que pels valors naturals
de composició i/o funcionalitat, pels valors de paisatge i els possibles riscos. Per tant, cas
de materialitzar-se el desenvolupament del Sector, en els termes que recull la modificació
corresponent, s’hauran d’extremar les mesures de millor integració paisatgística procurant
l’excel·lència. En aquest sentit, l’estructura en anelles proposada és un element a tenir en
compte especialment, ja que contribueix a facilitar aquesta integració mitjançant el
corresponent tractament de la zona perimetral (franja costanera i sistema d’espais lliures)
en forma de gradient de transició per tal d’esmorteir els efectes de pertorbació antròpica.
En relació al control de risc moderat de contaminació d’aqüífers caldria observar les
corresponents mesures preventives i correctores a l’hora de materialitzar els
corresponents plans urbanístics.

Edafologia. El sòl de la part central i oest del sector estudiat és del tipus Leptosol èutric
amb cambisol cròmic fisurat. La principal característica dels primers és la seva poca
profunditat, un horitzó A òcric i saturació de bases de menys del 50%. Pel que fa als
segons, corresponen a sòls vermells amb una important descarbonatació.
La franja costanera nord i est respon a un Arenosol calcari, present sobretot en dunes
actives o fòssils. Les plantes s'hi poden instal·lar si tenen un sistema d'arrels prou
important per garantir que arribaran a la humitat que es troba a una certa fondària, per
exemple les savines. No són sòls que s'utilitzin per cultiu, sovint s'hi fan explotacions per
l'extracció de sorres.
Valoració ambiental.
La parcel·la interessada per la modificació té una superfície de 8,28 ha i està situada a
l’extrem de la Punta de Grossa.
De d’un punt de vista ecològic les afectacions de la modificació sobre l’espai no són molt
significatives tant des del punt de vista dels elements (constituïts bàsicament com a
Roquissars, litorals amb vegetació espars o sense vegetació, excepte una petita zona
central-sud on es troben brolles de bruc) com dels processos ecològics.
Quant al valor paisatgístic cal esmentar que s’inclou dins de la Unitat del paisatge número
6, anomenada Badies i penya-segats calcaris del nord que es considera de valor molt alt
pel caràcter de penya-segat elevat i sense vegetació arbrada que el fa força perceptible.
També cal considerar un risc moderat de contaminació d’aqüífers.
La disposició de la peça fa que es tracti d’un apèndix tancat per teixit urbanitzable. Com a
àrea de reconversió territorial la modificació preveu tres zones diferenciades gairebé
concèntriques, de manera que de fora endins hi trobem una franja amb alt nivell de
protecció corresponent a la franja costanera, una franja de sistema d’espais lliures i una
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3.

SECTOR S6 DE BINIBÈQUER NOU (SANT LLUÍS)

3.1.

Objecte de la modificació

3.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“La modificació proposada implica que es manté en tot l’àmbit longitudinal del sector com
a àrea de reconversió territorial però es desclassifica la major part de l’àmbit transversal,
deixant només la zona corresponent a la unió dels dos àmbits com a sistema general
d’espais lliures. D’aquesta manera, la zona restant de l’àmbit transversal esdevé sòl urbà

a. La reducció de la seva superfície de 56.808 m² (destinada a zona verda o espai lliure
públic) a 45.788 m² (-11.020 m² destinats a urbanitzable ja consolidat per l’edificació).
b. La reducció a 11.208 m² de la superfície destinada a zona verda o espai lliure públic (–
34.580 m² nets respecte a la nova delimitació).
c. La destinació a altres usos de la resta de terrenys (+34.580 m²).
d. La possibilitat de construcció de 45 places d’allotjament en ús residencial o turístic en
habitatge unifamiliar aïllat (+15 habitatges).
e. L’obligatòria reserva de 7.283 m² destinats a aparcament.
3.2.

La superfície total de la parcel·la modificada és de 4,58 ha, tenint en compte que els
canvis respecte a la situació inicial impliquen 1,1 ha menys. L’aplicació de les
modificacions considerades impliquen la reducció de les zones verdes en 4,56 ha i
l’augment del residencial en 2,73 ha i dels equipaments en 0,73 ha.
Aquesta petita parcel·la de 4,58 ha, presenta una vegetació constituïda per màquia
esclerofil·la formada per ullastrar i aladern amb diferents graus de coberta.

Informes tècnics

3.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“L'àmbit està constituït per terrenys coberts per matoll d’ullastre i llentiscle i certes
espècies animals, que els fan mereixedors de ser valorats pels seus valors físics naturals.
Paisatgísticament constitueixen terrenys amb certa fragilitat visual, per la seva situació
respecte de la costa i per la seva connexió amb el barranc (sector S 6 Binibèquer Nou
barranc), que conforma un espai lliure de la urbanització.
Es valora la seva condició de sòl urbà amb l'execució jurídica i material totalment
finalitzada (no s'han realitzat les construccions), que segons l'informe jurídic elaborat amb
motiu de la redacció del PTI no impedeix la possibilitat de dur a terme alteracions de
planejament basades en la necessitat de salvaguardar els objectius generals de qualitat
del desenvolupament turístic de l’illa propugnats pel PTI, sense cap mena d'efecte
indemnitzatori.
És per això que es considera l'oportunitat de modificar el PTI mantenint el caràcter de sòl
urbà edificable dels terrenys que integren el sector S6 de Binibèquer Nou, que perdrien la
condició de sistema general d'espais lliures que per a aquests estableix ara PTI i que
passarien a ser edificables. Aquesta conducta es justifica per motius d'interès públic
propugnats pel PTI, representats per la necessitat de salvaguardar els objectius generals
de qualitat mínima del desenvolupament turístic de l’illa, per la qual cosa es proposa que
l'operació de reconversió territorial que s’hi desenvolupi propiciï l'obtenció dels esmentats
objectius a partir d'una reducció de la densitat d'edificació, que possibilitarà una major
qualitat turística de la zona (salvaguarda en tant que sigui possible dels valors naturals de
la zona). La part més occidental de l'àmbit, que ja està ocupada per diverses edificacions,
que disposaven de llicència però que estaven sense edificar en el moment d'elaborar el
PTI i que per tant no figuraven en la cartografia de la qual es disposava, seria directament
exclosa de l'àmbit, mentre que la part oriental d’aquest seria la que quedaria sotmesa a
l'operació de reconversió urbanística prevista.”

En resum podem dir que la modificació transforma un espai amb uns valors respecte a la
seva biodiversitat bastant comuns a la zona sud de Menorca, però amb un cert interès
paisatgístic, aspecte important a l’hora d’establir els corresponents plans urbanístics, els
quals haurien de contemplar totes les mesures possibles incloent criteris d’integració.”
3.3.

Informe ambiental
Escenari de referència
Des del punt de vista del PTI, el sector està classificat com a Sòl urbà dins la categoria
d’Àrees de Reconversió Territorial en els mapes de Sòl Rústic.
Pel que fa al mapa número 7 d’Àrees de Reconversió Territorial corresponent al sector de
Binibequer Nou, el sector mencionat està classificat íntegrament com a Sistema general
d’espais lliures.
Modificació
En el mapa de Sòl Rústic el sector manté la classificació de Sòl Urbà, mentre que en el
plànol número 7 d’Àrees de Reconversió Territorial, es manté tot l’àmbit longitudinal del
sector dins aquesta classificació, però es desclassifica la major part de l’àmbit transversal,
deixant només la zona corresponent a la unió dels dos àmbits (extrem oest) com a
Sistema general d’espais lliures. D’aquesta manera, la zona restant de l’àmbit transversal
esdevé sòl urbà.
La superfície total de la parcel·la modificada és de 4,58 ha, tenint en compte que els
canvis respecte la situació inicial impliquen 1,1 ha menys. L’aplicació de les modificacions
considerades impliquen la reducció de les zones verdes en 4,56 ha (quedant només 1,12
ha), i l’augment del residencial en 2,73 ha i dels equipaments en 0,73 ha.
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Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals
Usos del sòl. El sector es troba íntegrament dins la categoria de Vegetació natural.

òcric i saturació de bases de menys del 50%. Pel que fa als segons, corresponen a sòls
vermells amb una important descarbonatació.

Planejament vigent. El sector Binibequer Nou està classificat com a Sòl Urbà.

Valoració ambiental.

Patrimoni històric. A la part sud del sector es troba el BIC (Bé d’Interès Cultural) TET04.

La parcel·la interessada per la modificació té una grandària de 4,56 ha i està situada al
nord de Cala Torrent i immediatament darrera d’una primera franja de litoral ja edificada,
per tant consolidaria un moderat procés d’eixample del teixit urbà preexistent.

Xarxa viària i transport. Pel límit meridional de l’àmbit passa una carretera secundària
que dóna servei a tots els nuclis costaners propers i els uneix amb Sant Lluís i Sant
Climent.
Unitats del Paisatge. El sector correspon a la unitat del paisatge número 22, anomenada
Franja litoral turística del sud-est.

De d’un punt de vista ecològic està constituïda per a màquies esclerofil·les formades per
arbusts i matolls. En principi les afectacions no són significatives ni pel que fa als
elements biològics ni als processos ecològics.

Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, al sector li
corresponen les cobertes d’Ullastrar i aladern, que correspon a màquies esclerofil·les
formades per arbusts i matolls; i d’Urbanització laxa. L’àmbit longitudinal del sector queda
situat aproximadament en la frontera del canvi de coberta, mentre que l’àmbit transversal
es situa majoritàriament sobre la coberta d’Ullastrar i aladern.

Quant al valor paisatgístic l’àmbit està inclòs en la unitat del paisatge número 22,
anomenada Franja litoral turística del sud-est i ha estat valorada com d’alt interès per la
seva situació relativament elevada.

Vegetació actual 1995. Ha estat impossible fer aquesta consulta de forma detallada per
aquest sector, però sembla que en el mapa de vegetació actual de 1995, el sector
Binibequer Nou està classificat com a Camps de conreu, sense vegetació o zones
urbanes.

La disposició estratègica de la peça té certa coherència des del punt de vista de la
finalització de la trama urbana ja existent, per bé que també la tindria si només es
definissin les actuacions puntuals de perímetre per finalitzar-la. El Sector ocupa espais
sense signes evidents d’activitat antròpica. A més, la modificació proposa dins del sector i
al costat oest una zona d’espais lliures amb coherència amb la franja d’espais lliures que
de nord a sud desemboquen a la Cala Torrent. Tanmateix, entre ambdós espais lliures
habilita una estreta franja de sòl urbanitzable, que relliga juntament amb un vial les zones
urbanitzades que queden al nord del Caló de sa Cabra i les que queden per sobre de
Cala Binibequer.

Espais naturals protegits. El sector estudiat no queda dins de cap ANEI ni cap altra
figura de protecció.
Característiques hidrogeològiques. El sector objecte d’estudi està situat dins la regió
geològica de Migjorn, la sud, que està formada per materials cenozoics. Segons el Mapa
de característiques hidrogeològiques de Menorca, el sector està situat sobre l’aqüífer
Miocè Migjorn, la naturalesa del material del qual és de calcarenites fàcies plataforma
(alta K) i talús arrecifal (baixa K). Aquest aqüífer és d’interès regional i té una extensió
aflorant de 365 km2.
Tot l’àmbit nord del sector, el disposat transversalment, té un risc de contaminació
d’aqüífer moderat i la part oriental d’aquest mateix àmbit, la que a la modificació del PTI
es classifica com a sòl urbà, presenta una zona central de risc d’inundació.
Geologia. El sector es situa majoritàriament sobre Talús d'escull, Calcarenites (Miocè, 255 milions d’anys), subsòl format per calcarenites —arenes calcàries consolidades— de la
plataforma marina. El talús de l'escull està format per fragments de coralls i altres
microorganismes que formen l'escull, envoltats per una matriu de fragments més petits
(mil·límetres) dels mateixos components i fang carbonàtic. La part més interior del sector,
però, presenta un subsòl format per Cos d'escull. Predomini de bioconstruccions (Miocè,
25-5 milions d’anys), que correspon a calcarenites bioclàstiques amb nivells bioconstruïts
per algues i coralls.

També cal considerar un risc moderat de contaminació d’aqüífers i una franja de risc
d’inundació, sense especificar la intensitat d’aquest risc.

En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles és limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals en àrea urbanitzable de moderada grandària. En
aquest cas tenen un cert interès paisatgístic que caldria considerar a l’hora d’establir els
corresponents plans urbanístics de desenvolupament, introduint criteris d’integració
paisatgística. També, i pel que fa al risc, caldrà observar les corresponents mesures
preventives i correctores a l’hora de materialitzar els corresponents plans urbanístics.
Finalment, donat el context ambiental, caldrà que la definició urbanística del
desenvolupament del sector consideri la definició en les vores de contacte amb els espais
de sòl rústic protegit la millor concreció de la zona perimetral en forma de gradient de
transició per tal d’esmorteir els efectes de pertorbació antròpica. Cal valorar especialment
la conveniència d’establir un porus de continuïtat de la matriu territorial entre la zona
d’espai lliure interna del Sector amb aquella que desemboca en la Cala Torrent just en el
punt d’enllaç a traves del vial situat més al nord i que uneix els teixits urbans de banda i
banda de les rodalies de Cala Torrent.”

Edafologia. El sòl del sector estudiat és del tipus Leptosol èutric amb cambisol cròmic
fisurat. La principal característica dels primers és la seva poca profunditat, un horitzó A
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4.

SECTOR DE SON GANXO S 10 ( SANT LLUÍS).

residencial i equipaments.

4.1.

Objecte de la modificació

Realment el valor ambiental d’aquest sector resideix en la petita zona que queda com
espai lliure i la seva importància resideix en la presència d’orquídees (Ophrys sp.).Per
aquests espai lliure, s’hauria de plantejar deixar-ho en el seu estat actual.”

a. La reducció de la seva superfície de 38.100 m² (destinats a zona verda o espai lliure
públic) a 37.439 m² (-661 m²), per correcció d’un error de delimitació.
b. La reducció a 2.381 m² de la superfície destinada a zona verda o espai lliure públic (35.058 m² nets respecte a la nova delimitació).
c. La destinació a altres usos de la resta de terrenys (+35.058 m²).
d. La possibilitat de construcció de 12 places d’allotjament en ús residencial o turístic en
habitatge unifamiliar aïllat (+4 habitatges).
e. L’obligatòria reserva de 15.241 m² destinats a zona verda privada i 4.461 m² destinats a
equipament cívic social.
4.2.

Informes tècnics

4.3.

Informe Ambiental
Escenari de referència
Pel que fa al mapa número 7 d’Àrees de Reconversió Territorial corresponent al sector de
Son Ganxo, el sector mencionat està classificat íntegrament com a Sistema general
d’espais lliures.
Modificació

4.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“L'àmbit està constituït per terrenys coberts per mata de llentiscle, que no obstant això són
valorats paisatgísticament i presenten certa fragilitat visual, atesa la seva localització
pròxima a la costa, des d'on és molt visible.
La seva situació jurídica similar a la del sector S 6 Binibèquer Nou barranc anteriorment
tractat fa que es valori la seva condició de sòl urbà amb l'execució jurídica i material
totalment finalitzada (no s'han realitzat les construccions), la qual cosa no impedeix la
possibilitat de dur a terme alteracions de planejament basades en la necessitat de
salvaguardar els objectius generals de qualitat del desenvolupament turístic de l’illa
propugnats pel PTI, sense cap mena d'efecte indemnitzatori.
És per això que es proposa modificar el PTI mantenint el caràcter de sòl urbà edificable
dels terrenys que integren el sector de Son Ganxo S 10, que perdrien la condició de
sistema general d'espais lliures que hi estableix el Pla, per passar a ser edificables.
Aquesta conducta es justifica per motius d'interès públic propugnats pel PTI, representats
per la necessitat de salvaguardar els objectius generals de qualitat mínima del
desenvolupament turístic de l’illa, per la qual cosa que es proposa que l'operació de
reconversió territorial que s’hi desenvolupi propiciï l'obtenció dels esmentats objectius amb
una reducció de la densitat d'edificació, que possibilitarà una major qualitat turística de la
zona (salvaguarda en tant que sigui possible dels valors naturals de la zona), i tot això
amb la garantia que no es derivarà d’aquesta operació cap mena d’efecte indemnitzatori.”
4.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“A la modificació proposada, pràcticament tot el sector es converteix en sòl urbà excepte
una petita franja al límit sud – oest que roman com a sistema general d’espais lliures. Això
implica que de les 3,8 ha que abans eren espais lliures ara 3,57 ha passen a sòl edificable

En el mateix plànol però de la modificació del PTI, pràcticament tot el sector esdevé Sòl
Urbà excepte una petita zona situada al límit sud pràcticament a l’extrem oest que roman
com a Sistema general d’espais lliures.
En aquest sector, que després de la modificació consta de 3,75 ha, es reclassifiquen 3,51
ha de zones verdes cap a sòl urbanitzable, de les quals 3,06 passen a residencial
edificable i 0,45 a equipaments, restant com a zona verda 0,24 ha.
Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals
Usos del sòl. Segons el mapa d’usos del sòl, tot el sector de Son Ganxo correspon a
Vegetació natural.
Planejament vigent. Segons el planejament urbanístic vigent el setembre de 2002, tot el
sector estava inclòs en Sòl Urbà.
Patrimoni històric. Dins el sector es troba el BIC (Bé d’Interès Cultural) SGX01 i en el
seu límit oriental el BIC SGXA01.
Xarxa viària i transport. Al sector en ell mateix no hi arriba cap carretera ni camí, però sí
disposa al seu entorn de xarxa de carrers a causa de estar situat entre dues zones
urbanitzades, a les quals també hi arriba una carretera secundària procedent de Sant
Lluís.
Unitats de paisatge. El sector estudiat es troba dins la unitat de paisatge número 22
anomenada Franja litoral turística del sud-est.
Cobertes del sòl 1995. La coberta del sòl de l’àmbit segons el mapa de 1995 és
d’Ullastrar i aladern, que correspon a màquies esclerofil·les formades per arbusts i
matolls, tot i ser limítrof pel sud i l’est amb la coberta d’Urbanització laxa.
Vegetació actual 1995. Ha estat impossible fer aquesta consulta de forma detallada per
aquest sector, però sembla que en el mapa de vegetació actual de 1995, el sector Son
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Ganxo està classificat com a Ullastrar (Associació Prasio-Oleetum Silvestris).
Espais naturals protegits. El sector estudiat no queda dins de cap ANEI ni cap altra
figura de protecció.

compactar els creixements urbanístics. En principi, les afectacions no són significatives ni
pel que fa als elements biològics ni als processos ecològics.”

Característiques hidrogeològiques. El sector objecte d’estudi està situat dins la regió
geològica de Migjorn, la sud, que està formada per materials cenozoics. Segons el Mapa
de característiques hidrogeològiques de Menorca, el sector està situat sobre l’aqüífer
Miocè Migjorn, la naturalesa del material del qual és de calcarenites fàcies plataforma
(alta K) i talús arrecifal (baixa K). Aquest aqüífer és d’interès regional i té una extensió
aflorant de 365 km2.
Geologia. El sector presenta un subsòl format per Cos d'escull. Predomini de
bioconstruccions (Miocè, 25-5 milions d’anys), que correspon a calcarenites bioclàstiques
amb nivells bioconstruïts per algues i coralls.
Edafologia. El sòl del sector estudiat és del tipus Leptosol èutric amb cambisol cròmic
fisurat en la zona més interior de l’àmbit. La principal característica dels Leptosols
èutrics és la seva poca profunditat, un horitzó A òcric i saturació de bases de menys del
50%, mentre que els Cambisols cròmics, corresponen a sòls vermells amb una
important descarbonatació. La franja més propera a la costa, correspon a Arenosols
calcaris, sòls que sobretot es troben en dunes, actives o fòssils.
Valoració ambiental.
La parcel·la interessada per la modificació té una superfície de 3,57 ha i està situada entre
la Urbanització Punta Prima i la Urbanització les Torres. Configura entre aquestes
urbanitzacions una segona línia de sòl urbà per darrera d’una primera ja urbanitzada i
situada a la franja costanera.
De d’un punt de vista ecològic està constituïda per màquies esclerofil·les formades per
arbusts i matolls, no específicament protegides, aparentment força pertorbades i
relativament poc denses. El Sector ocupa espais sense un valor ecològic especial i amb
signes evidents de pressió antròpica.
Quant al valor paisatgístic, donada la grandària de l’ocupació prevista, la ubicació entre
urbanitzacions i situada per darrera d’una primera franja ocupada urbanísticament es pot
qualificar de menor.
La disposició estratègica de la peça té certa coherència des del punt de vista de completar
una trama urbana en un polígon que resta sense urbanitzar entre polígons urbanitzats
més potents. La situació urbanitzada d’aquesta estreta franja a nivell de costa li resta valor
com a connector ecològic entre el litoral i l’interior. Tot i així podria actuar com a separador
urbà, tanmateix, s’ha de valorar igualment l’interès d’establir una malla continua i
compacte en aquest punt del territori.
En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles és limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals en àrea urbanitzable de moderada grandària, que
pot donar coherència al teixit urbà existent, i ocupar així espais més adients per
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5.

SECTOR S 2 CAP D’EN FONT DE SANT LLUÍS.

5.1.

Objecte de la modificació

precisament en la part que resta embolcallada que es proposa establir una zona
urbanitzable. Resta una part més al nord (aproximadament 1/3 part en superfície) no
urbanitzable.
De d’un punt de vista ecològic està constituïda per hàbitats amb nivells de pertorbació
relativament elevats, amb estadis successionals primerencs i/o presència d’espècies
vegetals pròpies d’àmbits més antropitzats. El Sector ocupa espais sense un valor
ecològic especial i amb signes evidents de pressió antròpica.

a. El manteniment dels paràmetres globals quant a superfície desclassificada (69.640 m²) i
mantinguda (134.000 m²).
b. L’eliminació de la superfície destinada a zona verda o espai lliure públic (-45.500 m²).
c. L’increment de 95.200 a 134.000 m² (+38.800 m²) de la superfície destinada a usos no
dotacionals.
d. L’increment de 225 a 321 del nombre de places d’allotjament en ús residencial o turístic
en habitatge unifamiliar aïllat possibles (+32 habitatges), mantenint la inclusió de les 69
places (23 habitatges) ja construïdes.
e. L’eliminació de la reserva de 6.700 m² destinats a equipament privat, previstos a la zona
de Binissafuller Platja, donat que segons el planejament municipal aquestes dues zones
son un sol sector S-10.
5.2.

El sector està inclòs dins la unitat del paisatge número 22, anomenada Franja litoral
turística del sud-est, i presenta un relleu suau.
Cal considerar preventivament que el sector presenta un risc moderat de contaminació
d’aqüífers.
La disposició estratègica de la peça urbanitzable pot donar coherència de continuïtat dels
espais urbans en aquest punt del territori, establint una relació àrea – perímetre més
favorable des d’un punt de vista ambiental, per reducció del perímetre d’interacció entre
els espais urbans i els biodiversos. La continuïtat al nord d’espais del Sòl rústic protegit és
una oportunitat per tal de configurar una zona d’esmorteïment entre els nous espais
urbanitzats i el territori interior. Això, a més, és especialment interessant des d’una
perspectiva ambiental, ja que el Sector Cap d’en Font està solcat per dos àmbits de
discontinuïtat urbanística del litoral.

Informes tècnics

5.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“Els terrenys estan inclosos en l'àmbit d'un sector de sòl urbanitzable, amb un pla parcial
en el procés del qual s'ha produït un incompliment dels terminis no atribuïble a
l'Administració, que ha provocat que els particulars no hagin anat consolidant els seus
drets, atès que a més han incomplert les seves obligacions d'urbanitzar. Això justifica des
del punt de vista jurídic la classificació com a sòl rústic dels terrenys inclosos en aquest
àmbit sense cap mena d'efecte indemnitzatori, i així ho va proposar inicialment l'informe
jurídic del PTI. Molts dels vials necessaris per poder considerar la urbanització com en
curs d'execució són inexistents (de 14 vials, n’hi ha 4 de finalitzats, 1 d’incomplet i 2 en
fase d'execució), si bé hi ha zones en les quals l'estat d’aquesta pot justificar que una part
de la urbanització pugui tenir la classificació d'urbanitzable i per tant procedeixin a
consolidar un procés interromput pels particulars fa ja molt temps, mentre que en la resta,
amb les mateixes condicions d'inexistència d'urbanització i incompliment de terminis, però
més allunyada de la zones ja edificades i per tant amb valors que encara poden protegirse, se salvaguardin efectivament els valors ambientals i paisatgístics dels terrenys.”
5.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“La modificació consisteix en passar les zones classificades com a sistema general
d’espais lliures a formar part del sòl urbanitzable.
La parcel·la d’aquest sector consta en total de 20,36 ha. L’aplicació de les modificacions
proposades implica una reclassificació de 4,55 ha de les zones verdes i 0,67 ha
d’equipaments, en sòl residencial.
Ambientalment, la parcel·la interessada per la modificació és de grandària reduïda (20,36
ha) i queda parcialment embolcallada entre els espais urbans de Cap d’en Font. Es

En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles és limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals en àrea urbanitzable de moderada grandària, que
pot donar coherència al teixit urbà existent, i ocupar així espais més adients per
compactar els creixements urbanístics. En principi, les afectacions no són significatives ni
pel que fa als elements biològics ni als processos ecològics.”
5.3.

Informe Ambiental
Escenari de referència
En el sector de Cap d’en Font, segons el mapa de Sòl Rústic número 25 del PTI, estan
continguts terrenys de Sòl urbanitzable, agrupats al sud de l’àmbit, i una àrea de Sòl rústic
protegit amb un nivell de protecció normal (ANIT), al nord.
Pel que fa al mapa d’Àrees de Reconversió Territorial del PTI, que en aquest sector
correspon al número 7, l’àrea urbanitzable s’estructura al voltant d’una zona verda central,
classificada com a Sistema general d’espais lliures, i aquesta té continuïtat cap al nord
fins creuar-se amb una altre peça de la mateixa categoria, disposada horitzontalment que
actua com a límit entre la zona urbanitzable i els terrenys de Sòl rústic protegit del nord de
l’àmbit.
Modificació
En la modificació del PTI, el mapa de Sòl Rústic número 25 no canvia i la qualificació dels
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terrenys es manté com en el PTI original. Tanmateix, el mapa d’Àrees de Reconversió
Territorial número 7 es veu modificat pel que fa a les seves zones classificades com a
Sistema general d’espais lliures, que passen, en la seva totalitat, a formar part del Sòl
urbanitzable.
La parcel·la d’aquest sector consta en total de 20,36 ha. L’aplicació de les modificacions
proposades implica una reclassificació de 4,55 ha de les zones verdes i 0,67 ha
d’equipaments, en sòl residencial (5,22 ha).

d’aqüífers, segons el mapa de Protecció de Riscos número 25, tant del PTI com de la
seva modificació.
Geologia. El substrat geològic de l’àmbit correspon a materials del Miocè (entre 25 i 5
milions d’anys) i està format per nuclis d’escull amb predomini de bioconstruccions, és a
dir, calcarenites bioclàstiques amb nivells bioconstruïts per algues i coralls.

Usos del sòl. El sector de Cap d’en Font està situat en la categoria de Vegetació
natural, la meitat sud, i Camps en procés d’abandonament, la meitat nord.

Edafologia. Segons el mapa de sòls de Menorca, la majoria del sòl que conforma l’àmbit
objecte d’estudi és del tipus Cambisol cròmic, el qual és evolucionat, profund, vermellosós
i afectat per la descarbonatació. Aquestes característiques el fan adient pels cultius.
Tanmateix, l’extrem sud-oest del sector presenta un tipus de sòl completament diferent
(Leptosol lític), caracteritzat principalment per la seva poca profunditat, i per una minsa
evolució i elevada erosió, ja sigui per la duresa de la seva roca mare o per les condicions
climàtiques.

Planejament vigent. Segons el planejament urbanístic vigent, el sector de Cap d’en Font
correspon a Sòl Urbanitzable.

Valoració ambiental.

Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals

Patrimoni històric. Tot i que dins del propi àmbit no hi ha cap BIC (Bé d’Interès Cultural),
cal destacar-ne la presència d’un que se situa adjacent al seu límit sud-oest.
Xarxa viària i transport. L’àmbit és travessat per una carretera secundària que l’uneix
amb els nuclis urbans de Binidalí i Binissafúller. També cal esmentar que a causa de la
seva qualitat urbanística, l’àmbit presenta una xarxa de carrers desenvolupada.
Unitats del paisatge. El sector està inclòs dins la unitat del paisatge número 22,
anomenada Franja litoral turística del sud-est.
Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, el sector està situat
en Camps abandonats en l’extrem nord-oest (tant camps no cultivats com en procés
d'abandó o pastures), i Urbanització laxa (urbanitzacions i nuclis rurals) a la resta.
Vegetació actual 1995. Segons el mapa de vegetació actual de 1995, el sector Cap d’en
Font està classificat com a Camps de conreu, sense vegetació o zones urbanes. En
aquests hàbitats, caracteritzats per un considerable grau de pertorbació, s’hi associen
comunitats vegetals en estadis primerencs de la successió biològica, en el cas dels camps
de conreu abandonats, o bé espècies segetals o ruderals en aquells àmbits més
antropitzats.
Espais naturals protegits. Segons la cartografia dels espais naturals protegits
(ANEI, Reserva Marina i Parc Natural), el sector estudiat no presenta cap d’aquestes
figures de protecció dins el seu àmbit.
Característiques hidrogeològiques. El sector de Cap d’en Font està situat dins la regió
geològica de Migjorn, la sud, que està formada per materials cenozoics. Segons el Mapa
de característiques hidrogeològiques de Menorca, l’àmbit objecte d’estudi està situat
sobre l’aqüífer Miocè Migjorn, la naturalesa del material del qual és de calcarenites fàcies
plataforma (alta K) i talús arrecifal (baixa K).
Cal esmentar que gairebé tot el sector presenta un risc moderat de contaminació

La parcel·la interessada per la modificació és de 5,22 ha i queda parcialment
embolcallada entre els espais urbans de Cap d’en Font. Es precisament en la part que
resta embolcallada que es proposa establir una zona urbanitzable. Resta un part més al
nord (aproximadament 1/3 part en superfície) no urbanitzable.
De d’un punt de vista ecològic està constituïda per hàbitats amb nivells pertorbació
relativament elevats, amb estadis successionals primerencs i/o o presència d’espècies
vegetals pròpies d’àmbits més antropitzats. El Sector ocupa espais sense un valor
ecològic especial i amb signes evidents de pressió antròpica.
El sector està inclòs dins la unitat del paisatge número 22, anomenada Franja litoral
turística del sud-est, i presenta un relleu suau.
Cal considerar preventivament que el sector presenta un risc moderat de contaminació
d’aqüífers.
La disposició estratègica de la peça urbanitzable pot donar coherència de continuïtat
dels espais urbans en aquest punt del territori, establint una relació àrea – perímetre
més favorable des d’un punt de vista ambiental, per reducció del perímetre d’interacció
entre els espais urbans i els biodiversos. La continuïtat al nord d’espais del Sòl rústic
protegit és una oportunitat per tal de configurar una zona d’esmorteïment entre els nous
espais urbanitzats i el territori interior. Això, a més, és especialment interessant des
d’una perspectiva ambiental, ja que el Sector Cap d’en Font està solcat per dos àmbits
de discontinuïtat urbanística del litoral.
En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles és limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals en àrea urbanitzable de moderada grandària, que
pot donar coherència al teixit urbà existent, i ocupar així espais més adients per
compactar els creixements urbanístics. En principi, les afectacions no són significatives ni
pel que fa als elements biològics ni als processos ecològics.”
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6. SECTOR DE BINISSAFÚLLER PLATJA S2 (SANT LLUÍS).
6.1.

Objecte de la modificació

a. El manteniment de la seva superfície global de 281.400 m².
b. L’increment de 147.390 a 166.170 m² de la superfície classificada com a rústic protegit
dins la qualificació d’ANIT (+18.780 m²).
c. La reducció de 134.010 a 115.230 m² de la superfície de terrenys que mantenen la seva
classificació d’urbanitzables (-18.780 m²).
d. La reducció de 84.495 a 27.595 m² de la superfície destinada a zona verda o espai lliure
públic (-56.900 m²).
e. L’increment de 49.515 a 87.635 m² (+38.120 m²) de la superfície destinada a usos no
dotacionals.
f. L’increment de 114 a 150 del nombre de places d’allotjament en ús residencial o turístic
en habitatge unifamiliar aïllat possibles (+12 habitatges = 36 places), mantenint la inclusió
de les 57 places (19 habitatges) ja construïts.
g. La reserva de 6.694 m² destinats a equipament privat, incrementant en 2.839 m² els 3.855
m² inicialment previstos, donat que Cap d’en Font i Binissafuller es un sol sector S-10,
segons el planejament municipal.
6.2.

Informes tècnics

6.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“S’hi distingeixen dues àrees diferenciades des del punt de vista de l'estat actual i dels
seus valors ambientals. La part meridional, articulada entorn d'un vial circular, que
presenta un relatiu grau de consolidació edificatòria a les parcel·les situades a la part sud
d’aquest. La situació de la urbanització, l'estat de les infraestructures i l'escàs valor
ambiental d'aquests terrenys, excepció feta dels adjacents al barranc i afectats per tant
per la vegetació d’aquest, faria que l'edificació pogués estendre's al conjunt de parcel·les
servides per l’esmentat vial en aquesta part meridional, sense que per això es veiessin
negativament afectats els valors ambientals i paisatgístics de la zona. La part nord del
conjunt, entorn d'un vial en forma de ganxo, sense edificacions i amb una bona vegetació,
sobretot a la capçalera del barranc de Binissafúller, reuneix valors ambientals rellevants
que mereixen ser protegits, per la qual cosa, d'acord amb la situació jurídica d'aquests
terrenys, ha de mantenir-se la seva classificació com a rústics sense cap mena d’efecte
indemnitzatori.
És per això que es proposa modificar el PTI mantenint el caràcter de rústic de la part nord
articulada entorn del vial previst en forma de ganxo i entorn de la capçalera del barranc de
Binissafúller, però respectant la condició d'edificable dels sòls urbanitzables que hi ha
enfront de la via circular de la part meridional més amunt esmentada, que per tant perden
la seva actual consideració de sistema general d'espai lliure públic, excepte en una part
molt petita adjacent al barranc, que passen a classificar-se com a sòl rústic en virtut dels
seus valors intrínsecs.”

6.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“La modificació proposada implica que la peça nord determinada com a sistema general
d’espais lliures passa a classificar-se com a urbanitzable, excepte una petita peça a l’est
que passa a sòl rústic protegit. Aquesta última modificació respon a la presència d’una
zona d’ullastrar amb un alt valor ambiental. En aquesta peça, tal i com es pot veure a la
fotografia adjunta, es poden trobar diferents peus d’alzina adults i nombrosos de petita
talla, la qual cosa indica que ens trobam en els primers estadis de la formació d’un alzinar.
Aquests terrenys es troben situats a la falda del barranc i son les que l’alimenten, això
sumat al fet de trobar-nos davant un alzinar son raons més que suficients per considerar
aquesta zona com a rústic protegit.
Ambientalment, la parcel·la interessada per la modificació és de grandària reduïda (28,14
ha) i està situada al nord de la urbanització Binissafúller. Està constituïda per una zona
sud, que acull un torrent, classificada de sistema d’espais lliures, una zona intermèdia de
sòl urbanitzable, i una zona nord que ocupa més de la meitat de l’àmbit de sòl rústic
protegit amb nivell de protecció normal.
De d’un punt de vista ecològic el sector presenta Camps abandonats a l’oest i arbusts i
matolls que configuren comunitats de màquies escleròfil·les, en general força pertorbats.
En principi les afectacions no són significatives ni pel que fa als elements biològics ni als
processos ecològics.
Quant al valor paisatgístic l’àmbit està inclòs en la unitat del paisatge número 22,
anomenada Franja litoral turística del sud-est, amb caràcter de rerepaís amb relleus
suaus, sense un valor especial a causa de tractar-se d’un espai molt urbanitzat i sense
visuals molt rellevants.
També cal considerar un risc moderat de contaminació d’aqüífers que afecta la zona nord
d’espais lliures i una part de l’espai.
La disposició estratègica de la peça, que ocupa espais amb evidents símptomes d’activitat
antròpica preexistent - especialment per l’existència de diversos vials i d’algunes
edificacions a la part central - proposa una ordenació coherent amb aquesta situació en
tant que és en aquests espais més pertorbats on estableix la possibilitat d’urbanitzar-los.
En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles es limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals i força pertorbats en l’àrea determinada com
urbanitzable de moderada grandària. Els espais verds al sud i el Sòl rústic protegit al nord
poden contribuir a orientar i millorar la concreció de l’espai perimetral, en forma de
gradient de transició per tal d’esmorteir els efectes de pertorbació antròpica generada.”
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6.3.

Informe Ambiental

i Ullastrar i aladern, arbusts i matolls que configuren comunitats de màquies esclerofil·les,
a la zona est.

Escenari de referència
Dins el sector de Binissafúller Platja, segons el mapa de Sòl Rústic número 25 del PTI,
estan continguts terrenys de Sòl urbanitzable, agrupats al sud de l’àmbit, i una extensa
àrea de Sòl rústic protegit amb un nivell de protecció normal (ANIT), al nord.
Pel que fa al mapa d’Àrees de Reconversió Territorial número 7 del PTI, al sector
considerat hi ha dos zones delimitades com a Sistema general d’espais lliures que es
disposen al nord i sud de la zona classificada com a urbanitzable. L’àrea nord de l’àmbit,
que es determina com a Sòl rústic protegit, és manté lliure d’actuacions.

Vegetació actual 1995. Ha estat impossible consultar detalladament la cartografia
referent a la vegetació de l’àmbit, però sembla que, segons el mapa de vegetació actual
de 1995, el sector de Binissafuller Platja està classificat com a Camps de conreu, sense
vegetació o zones urbanes, i hi té associades comunitats segetals o ruderals pròpies
d’hàbitats pertorbats.

Modificació
La modificació proposada, tal i com es pot veure al mapa de Sòl Rústic número 25,
redueix l’extensió destinada a sòl urbanitzable en el seu extrem nord-est, i incorpora
aquests terrenys al sòl rústic protegit delimitat al nord de l’àmbit. També hi ha variacions
en el mapa d’Àrees de Reconversió Territorial número 7, on la peça nord determinada
com a Sistema general d’espais lliures passa gairebé tota a classificar-se com a
urbanitzable, excepte una petita peça a l’est que passa a contribuir a la zona de Sòl
rústic protegit, coincidint amb la modificació corresponent en el mapa de Sòl Rústic.
Aquest sector consta de 28,14 ha. La modificació preveu la reclassificació de 5,69 ha de
zones verdes en 1,88 ha de sòl rústic, 3,53 ha de sòl residencial i 0,28 ha
d’equipaments.

Característiques hidrogeològiques. El sector de Binissafuller Platja, segons el Mapa de
característiques hidrogeològiques de Menorca, està situat sobre l’aqüífer Miocè Migjorn
(aqüífer d’interès regional), la naturalesa del material del qual és de calcarenites fàcies
plataforma (alta K) i talús arrecifal (baixa K).

Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals
Usos del sòl. La major part del sector de Binissafuller Platja presenta la categoria de sòl
Altres zones urbanitzades i edificacions en sòl rústic, segons el mapa d’usos del sòl del
PTI. Cal esmentar també que l’extrem sud est, i una petita peça central del sector,
corresponen a Vegetació natural.
Planejament vigent. Segons el planejament urbanístic vigent, el sector de Binissafúller
Platja correspon a Sòl Urbanitzable.
Patrimoni històric. Tot i que dins del propi àmbit no hi ha cap BIC (Bé d’Interès Cultural),
cal destacar-ne la presència d’un que se situa adjacent al seu límit sud.
Xarxa viària i transport. L’àmbit no conté cap carretera, tot i que se situa pròxim a la
carretera secundària que l’uneix amb els nuclis urbans de Binidalí i Binissafuller. Cal
esmentar que a causa de la seva qualitat urbanística, l’àmbit presenta una xarxa de
carrers desenvolupada.

Espais naturals protegits. Segons la cartografia dels espais naturals protegits
(ANEI, Reserva Marina i Parc Natural), el sector estudiat no presenta cap d’aquestes
figures de protecció dins el seu àmbit.

Cal esmentar que gairebé tot el sector, excepte el sud-oest de la zona urbanitzable,
presenta un risc moderat de contaminació d’aqüífers, segons el mapa de Protecció de
Riscos número 25, tant del PTI com de la seva modificació.
Geologia. L’àmbit es situa sobre materials del Miocè (entre 25 i 5 milions d’anys), que es
caracteritzen per formar nuclis d’escull amb predomini de bioconstruccions. Correspon a
calcarenites bioclàstiques amb nivells bioconstruïts per algues i coralls.
Biològicament parlant els esculls són ecosistemes de gran diversitat faunística constituïts
fonamentalment per organismes sèssils predominantment colonials que formen masses
rígides resistents.
Edafologia. Segons el mapa de sòls de Menorca, el sòl que conforma l’àmbit objecte
d’estudi és del tipus Cambisol cròmic, el qual és evolucionat, profund, vermellosós i esta
caracteritzat per una descarbonatació acusada. Aquests tipus de sòls són apropiats pels
cultius, ja que tenen la suficient profunditat i nutrients disponibles.
Valoració ambiental.
La parcel·la interessada per la modificació ocupa 5,69 ha i està situada al nord de la
urbanització Binissafuller. Està constituïda per una zona sud, que acull un torrent,
classificada de sistema d’espais lliures, una zona intermitjana de sòl urbanitzable, i una
zona nord que ocupa més de la meitat de l’àmbit de sòl rústic protegit amb nivell de
protecció normal.

Unitats del paisatge. El sector està inclòs dins la unitat del paisatge número 22,
anomenada Franja litoral turística del sud-est.

De d’un punt de vista ecològic el sector presenta Camps abandonats a l’oest i arbusts i
matolls que configuren comunitats de màquies esclerofil·les, en general força pertorbats.
En principi les afectacions no són significatives ni pel que fa als elements biològics ni als
processos ecològics.

Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, el sector presenta
Camps abandonats a l’oest (tant camps no cultivats com en procés d'abandó o pastures),

Quant al valor paisatgístic l’àmbit està inclòs en la unitat del paisatge número 22,
anomenada Franja litoral turística del sud-est, amb caràcter de rerepaís amb relleus
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suaus, sense un valor especial a causa de tractar-se d’un espai molt urbanitzat i sense
visuals molt rellevants.
També cal considerar un risc moderat de contaminació d’aqüífers que afecta la zona nord
d’espais lliures i una part de l’espai.
La disposició estratègica de la peça, que ocupa espais amb evidents símptomes d’activitat
antròpica preexistent - especialment per l’existència de diversos vials i d’algunes
edificacions a la part central - proposa una ordenació coherent amb aquesta situació en
tant que és en aquests espais més pertorbats on estableix la possibilitat d’urbanitzar-los.
En conseqüència, les afeccions ambientals previsibles és limiten a una transformació
d’espais biodiversos no excepcionals i força pertorbats en l’àrea determinada com
urbanitzable de moderada grandària. Els espais verds al sud i el Sòl rústic protegit al nord
poden contribuir a orientar i millorar la concreció de l’espai perimetral, en forma de
gradient de transició per tal d’esmorteir els efectes de pertorbació antròpica generada.”

7.

SECTOR SUP-A3 DE CALA SANTANDRIA (CIUTADELLA).

7.1.

Objecte de la modificació

a. L’increment de la seva superfície de 43.620 a 48.422 m² (+4.802 m²) per una correcció
d’error inicial en el àmbit del sector.
b. El manteniment en 13.030 m² de la superfície destinada a zona verda o espai lliure públic.
c. L’increment de 30.950 a 35.392 m² (+4.442 m²) de la superfície destinada a altres usos.
d. L’increment de 36 a 42 del nombre de places en ús residencial o turístic en habitatge
unifamiliar aïllat, amb exclusió (abans incloses) de les 12 places ja construïdes.
e. El manteniment de la reserva de 2.180 m² destinats a ús d’equipament privat.
7.2.

Informes tècnics

7.2.1. Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca
“Inclou els terrenys corresponents a una urbanització, per a la qual el PTI manté la seva
condició de sòl urbanitzable, sotmès a un procés de reconversió territorial, atès que els
terrenys que constitueixen aquest àmbit tenen alts valors ambientals i paisatgístics
intrínsecs, que es fa necessari salvaguardar d'acord amb l'avaluació ambiental que se’n
realitza en el PTI (Annex III: Àmbits d'interès territorial a la costa). La modificació que es
proposa és la de limitar a 42 el nombre de places noves que el PTI estableix per al sector
(sense incloure en aquest nombre les 12 que corresponen als quatre habitatges que estan
construïts), a més de les 180 places turístiques previstes, havent-se valorat que aquesta
possibilitat pot dur-se a efecte, sense que això suposi menyscapte dels objectius generals
de qualitat del desenvolupament turístic de l’illa propugnats pel PTI. I això sobre la base
que l'operació de reordenació territorial continuarà garantint que els terrenys de primera
línia, considerats com a sistema general d'espais lliures, preservaran el seu interès físic
natural i paisatgístic tal com preveu el PTI que es modifica.
És per això que es proposa modificar el PTI a fi que, mantenint el caràcter de sòl
urbanitzable del sector, es promogui un procés de reconversió territorial de l'àmbit, en el
qual, limitant-se el nou sostre edificable d'acord amb el que s’ha assenyalat anteriorment,
se salvaguardin els valors ambientals i paisatgístics dels terrenys de primera línia de
l'àrea, qualificats com a sistema general d'espais lliures, que passaran, a més, a ser
públics.”
7.2.2. Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient
“La modificació en aquest sector és mínima i consisteix en la incorporació de 4802 m2 a la
superfície de 4,36 ha prevista al PTI inicial, mitjançant la redefinició dels límits del sector
que incorporen terrenys a l’urbanitzable.
Ambientalment, i donat que la modificació és mínima i només afecta a molt petites
variacions de definició dels límits del sòl urbanitzable, els efectes son insignificants.”
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7.3.

Informe Ambiental

superfície del sector.

Escenari de referència

Vegetació actual 1995. Segons el Mapa de vegetació actual de Menorca (1995), el sector
està inclòs majoritàriament en la categoria de Camps de conreu, sense vegetació o zones
urbanes (fora de nucli urbà, però) que correspon a comunitats ruderals i segetals; i Fonoll
marí, ensopegalls i altres espècies (Subaliança Crithmo-Limonienion) que correspon a
comunitats halòfiles de roquissars litorals.

Al mapa número 9 de Sòl Rústic del PTI, el sector A-3 Santandria està classificat com a
Sòl urbanitzable dins d’Àrees de Reconversió Territorial i com a Franja costanera (100
metres) dins de Sòl Rústic Protegit amb un Alt Nivell de Protecció, corresponent a tot el
límit costaner al nord i a l’oest.
Pel que fa al plànol 3 d’Àrees de Reconversió Territorial del PTI, la superfície
corresponent a Sòl urbanitzable es divideix entre Sòl urbanitzable i Sistema general
d’espais lliures, quedant aquest situat entre la franja de protecció costanera i el nou sòl
urbanitzable, unint les edificacions actualment existents a l’àmbit.
Modificacions
El mapa número 9 de Sòl Rústic no es veu afectat per cap canvi, de manera que la
qualificació de sòls es manté com en el PTI original.
La modificació en aquest sector és mínima i consisteix en la incorporació de 0,48 ha a la
superfície de 4,36 ha prevista en el PTI inicial, mitjançant la redefinició dels límits del
sector que incorporen terrenys a l’urbanitzable residencial. Mentre que les places d’ús
hoteler i la superfície destinada a equipament privat romanen igual, la modificació
implica augmentar en 18 les places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat, passant
de 24 a 42. Les modificacions són difícilment observables al plànol 3 d’Àrees de
Reconversió Territorial de la modificació del PTI.
Situació de partida: descripció del territori i dels aspectes ambientals
Usos del sòl. El sector A-3 de Santandria està situat segons el mapa d’usos del sòl,
sobre Vegetació natural, tot i que dins l’àmbit s’hi poden localitzar tres edificacions de
tipus unifamiliars aïllades.
Planejament vigent. Segons el planejament urbanístic vigent el setembre de 2002, el
sector A3 de Santandria és íntegrament Sòl urbanitzable.
Patrimoni històric. Dins el sector no hi ha cap BIC (Bé d’Interès Cultural) ni es troba dins
de cap Nucli d’Interès Històric, però al límit NW de l’àmbit, just a la Cala Santandria, es
localitza el BIC STD01.

Espais naturals protegits. El sector estudiat no queda dins de cap ANEI ni cap altra
figura de protecció.
Característiques hidrogeològiques. El sector objecte d’estudi està situat dins la regió
geològica de Migjorn, la sud, que està formada per materials cenozoics. Segons el Mapa
de característiques hidrogeològiques de Menorca, l’àmbit es situa sobre l’aqüífer Miocè
Migjorn, la naturalesa del material del qual és de calcarenites fàcies plataforma (alta K) i
talús arrecifal (baixa K). Aquest aqüífer és d’interès regional i té una extensió aflorant de
365 km2.
Geologia. El sector es situa íntegrament sobre Talús d'escull, Calcarenites (Miocè, 25-5
milions d’anys), subsòl format per calcarenites —arenes calcàries consolidades— de la
plataforma marina. El talús de l'escull està format per fragments de coralls i altres
microorganismes que formen l'escull, envoltats per una matriu de fragments més petits
(mil·límetres) dels mateixos components i fang carbonàtic.
Edafologia. El sòl del sector estudiat és del tipus Leptosol èutric amb cambisol cròmic
fisurat en la meitat occidental de l’àmbit. La principal característica dels Leptosols èutrics
és la seva poca profunditat, un horitzó A òcric i saturació de bases de menys del 50%,
mentre que els Cambisols cròmics, corresponen a sòls vermells amb una important
descarbonatació. La meitat oriental del sector té un substrat format per Leptosols èutrics.
Valoració ambiental.
El sector objecte de modificació està situat al front litoral de manera allargassada al marge
esquerra de la Cala Santandria. En aquest cas, la modificació respecte del Pla Territorial
Insular de Menorca és mínima i relativa a petites variacions de definició dels límits del sòl
urbanitzable que guanya 0,48 ha. En aquest sentit, els efectes ambientals d’aquestes
modificacions de límit són negligibles i no significatius.”

Xarxa viària i transport. Pel sector A-3 de Santandria no hi transcorre cap carretera
principal ni secundària, així com cap camí rural o altres elements de la xarxa viària.
Tampoc presenta una estructura de carrers ni les condicions d’urbanització pertinents. A
l’est, però, hi transcorre la carretera secundària PM-721 que uneix Ciutadella amb el Cap
d’Artrutx.
Cobertes del sòl 1995. Segons el mapa de cobertes del sòl de 1995, l’àmbit forma part
d’una franja de Roquissars litorals amb vegetació espars o sense vegetació just al seu
límit amb el mar (nord i oest), i d’una àmplia zona de Camps abandonats (que agrupa tant
camps no cultivats com en procés d'abandó o pastures) corresponent a la major part de la
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8.

SECTOR PUNTA GROSSA I (Es Mercadal)

8.1.

Objecte de la modificació
Delimitar l’Àrea de Reconversió Territorial de Punta Grossa I, coincidint amb el polígon
PUG-2 de les Normes Subsidiàries des Mercadal.

8.2.

Informe serveis tècnics del Departament d’Ordenació del Territori del Consell
Insular
“La normativa del PTI en el article 49.4.B.9a, defineix l’Àrea de Reconversió de Punta
Grossa I amb 129.100 m², superfície que coincideix amb el polígon nomenat PUG-2 de
12,91 Ha., segons NN.SS des Mercadal.
En quant a la delimitació gràfica, en els documents de feina sempre s’ha delimitat la zona
corresponent al PUG-2, que es l’objecte de reconversió territorial.
La zona grafiada al PTI aprovat definitivament no concorda amb el polígon PUG-2 ni amb
cap delimitació de polígons de les NN.SS des Mercadal, i en cap moment ha estat objecte
de reconversió territorial o de classificació com a rústic d’alt nivell de protecció, donat el
seu grau de consolidació i urbanització, per tant es considera que la delimitació vigent
com un error material.”

8.3.

Informe Ambiental
La valoració està inclosa a l’apartat corresponent a l’àrea de reconversió territorial de
“Punta Grossa II” esmentada amb anterioritat.
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II. NORMES D’ORDENACIÓ TERRITORIAL
ARTICLE 14. ÚS DEL SÒL PER A INSTAL·LACIONS DE FONTS PRIMÀRIES D’ENERGIA
<<NIDA; NORMA APLICABLE DE FORMA IMMEDIATA I DIRECTA, QUANT A L’ÚS DEL
SÒL, TOT L’ARTICLE>>
Als efectes de coordinar l'ordenació territorial i l’ordenació urbanística amb els plans,
els programes, les mesures i les actuacions sectorials corresponents, s'estableixen les
següents previsions territorials sobre instal·lacions d'emmagatzematge de fonts
d'energia primària i d'aprofitament d'aquesta per a la producció d'energia elèctrica:
1. Descàrrega i emmagatzematge de combustible:
1.1. Procedència del trasllat a la base naval de les actuals instal·lacions de descàrrega i
emmagatzematge de combustible del port de Maó situades a cala Figuera .
1.2. Construcció d'un poliducte per transportar els carburants des del port de Maó fins a
les instal·lacions d'emmagatzematge pròximes a l'aeroport de Menorca, d’acord amb el
traçat definit en la cartografia.
1.3. Ampliació de la capacitat d'emmagatzematge de combustibles per mitjà de la
construcció de nous dipòsits al costat de l'aeroport, al polígon definit en la cartografia.
Construcció de nous dipòsits de combustible a la base naval i a la central de Gesa.
2. Producció d’energia elèctrica, proveïment de gas natural i utilització de gas
natural liquat:
2.1. Manteniment del cable submarí des de la central elèctrica ubicada a l’illa de
Mallorca, d’acord amb els plans que regulen aquest sector, que subministra la major
part del consum elèctric de l’illa i que es complementa amb la producció de la central
pròpia de l’illa de Menorca.
2.2. Proveïment de gas natural
Segons disposa el vigent Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, el
proveïment de gas natural a les Illes Balears s’ha de dur a terme mitjançant
gasoducte. La infraestructura de interconnexió mitjançant gasoducte de Mallorca
i Menorca s’ha previst a la planificació d’instal·lacions de transport de gas
natural detallada al Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, ja que
s’ha inclòs a la revisió de la planificació estatal que s’ha d’aprovar dins l’horitzó
temporal de l’esmentat Pla Director Sectorial.
Per al desenvolupament adequat del proveïment de gas natural es considera
necessària la realització de les actuacions que es relacionen a l’annex E del Pla
Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, annex on figura grafiat el traçat
de la xarxa insular de gasoducte entre Cala en Bosch i Maó. Amb el mateix
caràcter indicatiu i amb els efectes i condicions establerts pel Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears, s’incorpora a la cartografia del Pla

Territorial de Menorca el traçat de la xarxa insular de gasoducte entre Cala en
Bosch i Maó.
En tant no sigui efectiva la connexió mitjançant gasoducte des de Mallorca, es
possibilita la introducció de gas natural a Menorca mitjançant plantes satèl·lit
transportant-se el gas natural liquat amb vaixells des de la península, i la
distribució mitjançant xarxes a tots els municipis de Menorca.
2.3.

Utilització de gas natural liquat com a font d’energia primària.

2.3.1. Admissió, als efectes de legitimació de l'ús del sòl, de petits centres
d'emmagatzematge o plantes satèl·lits de gas natural liquat d'escàs consum de sòl i
flexibilitat en la localització.
L'ús de plantes satèl·lits de gas liquat així definit s’ha de basar en la utilització com a
estació de càrrega de les plantes de regasificació situades fora de Menorca traslladats
per gasoducte submarí o altre mètode fins a la planta satèl·lit i que posteriorment
s’enviaran, per la pròpia pressió del tanc o per bombament, a les xarxes de distribució i,
a través d'aquestes, als aparells d'utilització.
2.3.2. Previsió en principi (sense perjudici del seu increment en cas necessari) de tres
plantes satèl·lits, que podran estar separades entre si, sense perjudici de la possibilitat
posterior de configurar una xarxa integrada, i amb les següents localitzacions si escau
igualment admissibles:
- Planta 1: Maó, es Castell i Sant Lluís.
- Planta 2: es Mercadal, es Migjorn Gran, Alaior i Ferreries.
- Planta 3: Ciutadella.
3. Producció d'energia elèctrica a partir d'energies renovables:
3.1. Es legitima la localització del parc eòlic de Milà en terrenys, ja alterats per altres
serveis (planta de compost i abocador insular) i amb accessos i àrea d'operacions
adequats, compresos en àmbit declarat com ANEI (àrea natural d'especial interès). La
potència instal·lada serà de 3,2 MW, amb 4 aerogeneradors de 800 kW cada un
connectats a la xarxa de 132 kv.
3.2. Qualsevol autorització per a la instal·lació de nous parcs eòlics requerirà un estudi
previ i l’avaluació del seu impacte ambiental, amb especial consideració del que fa
referència al paisatge i a la protecció de l’avifauna, i s'atorgarà d’acord amb el resultat
de l’avaluació.
4. Energia solar i altres energies renovables:
4.1. S'afavorirà i, si escau, es fomentarà la implantació d'instal·lacions d'aprofitament de
l'energia solar, en edificacions d'ús industrial, residencial i establiments hotelers i
turístics en general.
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4.2. Es facilitaran i, si escau, es fomentaran les instal·lacions eòliques o fotovoltaiques i
fototèrmiques, així com altres energies renovables, dirigides a l’autoconsum o a la
seva comercialització, en tots els llocs (excepte en les àrees d’alt nivell de protecció)
i en tot tipus d’activitat, especialment en el sector públic, com exemple per promoure el
canvi energètic i agrari.
4.3. L’autorització d’infraestructures d’energies renovables requerirà el
compliment de les determinacions del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears així com qualssevol altre disposició legal que en cada cas sigui
d’aplicació i, en el seu cas, la tramitació del corresponent procediment de
declaració d’interès general. Quan no resulti prohibida la seva implantació
d’acord amb el paràgraf 4.2 anterior, es requerirà un estudi previ d’impacte
ambiental per a la implantació de “petites infraestructures” d’energies renovables
en sòl rústic protegit i per a la implantació de “grans instal·lacions” d’energies
renovables en qualssevol categoria de sòl rústic. >>
ARTICLE 38. SOSTRE DE CREIXEMENT INSULAR MÀXIM <<NIDPA; NORMA
APLICABLE DE FORMA IMMEDIATA, DIRECTA I PLENA, TOT
L’ARTICLE>>
<<De conformitat amb les directrius d’ordenació territorial, amb relació al conjunt de
l’illa i per tal de determinar el creixement insular màxim, s’estableixen les regles
següents:
a)Dins els deu anys següents al d’aprovació definitiva del Pla territorial insular no
es podrà classificar sòl urbanitzable que, aplicant les densitats previstes en
l’article 34 d’aquestes Normes, superi la superfície necessària per a un total
de 10.749 places d’allotjament, tant residencials com turístiques.

l’aplicació de les determinacions contingudes en els articles 34, regla 5ª,
i 35 que fan referència a l’ordenació del sòl urbanitzable>>.
ARTICLE 48. RÈGIM GENERAL DE LES ZONES TURÍSTIQUES <<ND; NORMA
DIRECTIVA DE CARÀCTER PREVALENT SOBRE I VINCULANT PER A L’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA, TOT L’ARTICLE>>
1. L’ordenació urbanística municipal de les zones turístiques ha de:
1.1.

Perseguir els objectius següents:

1.1.1. Limitar al màxim les dimensions de les zones turístiques a fi d’adequar el
nombre de places turístiques a la capacitat de càrrega del territori.
1.1.2. Fomentar la qualitat del conjunt de l’oferta d’allotjament.
1.1.3. Garantir el manteniment d’un continu i evitar la urbanització dispersa.
1.1.4. Promoure la qualitat mediambiental i la dotació d’equipaments públics.
1.1.5. Establir, per als àmbits en què les determinacions gràfiques del Pla territorial
insular identifiquin terrenys com a sòl d’especial interès ecològic en zona
turística, una ordenació urbanística que tengui com a resultat la qualificació final
dels referits terrenys com a zones verdes d’ús públic.
1.2.

Adequar-se a les regles següents:

1.2.1. Permetre els usos turístics i residencials amb subjecció a les següents tipologies
d’edificació.
1. Els usos turístics han de comprendre exclusivament els establiments hotelers i
l’habitatge turístic de vacances en tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat.
2. Els usos residencials han de comprendre exclusivament l’habitatge unifamiliar aïllat.

En tot cas, la superfície de sòl que es classifiqui com a urbanitzable d’acord
amb el paràgraf anterior ha de respectar la corresponent al creixement màxim
permès en les Directrius d’ordenació territorial per a l’illa de Menorca, és a dir,
439 ha.
b) El sòl classificat com a urbanitzable dins els límits expressats en la lletra
anterior s’ha de localitzar exclusivament als nuclis tradicionals de Sant Lluís,
Es Castell, Maó, Alaior, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Ciutadella,
Fornells i Sant Climent, d’acord amb els criteris d’organització espacial
establerts en els articles precedents.
c) S’exceptuen de les limitacions establertes en l’apartat anterior i en el
primer paràgraf de l’apartat a) les superfícies de sòl la classificació de
les quals sigui necessària per dur a terme les operacions d’esponjament
disposades en les zones turístiques, així com també les superfícies de
sòl classificades conforme a la disposició addicional única d’aquestes
Normes. Unes i altres superfícies quedaran igualment excloses de

Als efectes del paràgraf anterior s’entén per habitatge unifamiliar aïllat aquella tipologia
en què la parcel·la es destina a la construcció d’un sol habitatge amb separació de
totes les façanes dels límits laterals.
No obstant això, es considera comprès en l'ús d’habitatge unifamiliar aïllat el conjunt
residencial que, fins i tot en una única parcel·la de dimensions suficients, diferenciï les
superfícies destinades a servir de suport als corresponents habitatges unifamiliars, de
manera que quedi justificat que cada una d’aquestes superfícies respecta les
dimensions exigibles per a la construcció d’habitatge unifamiliar i la separació a la
totalitat dels límits ideals d’aquest.
3. Amb la finalitat de proporcionar un tractament urbanístic homogeni a aquells
conjunts d’edificacions en sòl urbà existents amb anterioritat a l’aprovació del
Pla Territorial Insular construïts amb la tipologia d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, es permetrà aquesta tipologia per a la construcció dels escassos
solars no edificats i per a l’ampliació de les edificacions existents de
conformitat amb les condicions que seguidament s’exposen.
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Aquesta tipologia només serà aplicable a les àrees contínues i homogènies
ubicades en sòl urbà i consolidades i edificades conforme al planejament amb
la tipologia d’habitatge entre mitgeres en les que concorrin tots i cadascun
dels següents requisits:
a) Que la longitud de la façana del conjunt dels solars no ocupats per
l’edificació no superi el 25% de la longitud total de la façana de l’àrea
contínua i homogènia de referència.
b) Que amb l’execució dels solars pendents d’edificar i l’ampliació de les
edificacions existents, s’aconsegueixi un tractament urbanístic homogeni
del conjunt de l’àrea contínua i homogènia de referència.
c) Que tant les edificacions existents com les que hagin d’ocupar els solars que
resten per edificar quedin adossades lateralment a les contigües.
L’ordenació detallada d’aquestes àrees contínues i homogènies, s’establirà
directament pels instruments de planejament general o mitjançant plans
especials, la formulació dels quals correspondrà a l’Ajuntament. Aquesta
ordenació haurà de respectar els paràmetres urbanístics bàsics establerts pel
planejament urbanístic vigent en el moment de l’aprovació del Pla Territorial
insular i el teixit preexistent. Amb tal finalitat:
-

A cada àrea contínua i homogènia de que es tracti, es respectarà la
tipologia entre mitgeres continua conforme a la qual es trobi edificada i es
fixarà el seu règim d’altures respectant o reduint el majoritàriament
consolidat.

-

L’alineació i les condicions morfològiques i estètiques de l’edificació es
definiran seguint criteris de respecte i consolidació de les existents.

-

Les parcel·les seran les que figuren inscrites registralment com a finques
independents a l’aprovació del Pla territorial insular, sense que l’ordenació
en pugui permetre la fragmentació.

L’ordenació no podrà superar els paràmetres urbanístics establerts pel
planejament vigent a l’aprovació del Pla territorial insular i haurà de definir,
com a mínim: les parcel·les vacants, l’ús del sòl i l’edificació - que serà
exclusivament ús residencial amb tipologia d’habitatge entre mitgeres l’edificabilitat, l’ocupació i l’altura de l’edificació i la disciplina urbanística
aplicable.
1.2.2. Regular els establiments hotelers d’acord amb els criteris següents:
1.2.2.1.

Categories d’establiments d’allotjament admissibles: exclusivament 4 i 5
estrelles en establiments hotelers.

1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.

Exigència de la llicència turística prèvia atorgada pel Consell Insular.
No superació del nombre de 450 places per establiment hoteler.
Compliment d’una ràtio turístic d’un mínim de 60 m2 per plaça per a les
primeres 150 places, d’un mínim de 75 m2 per plaça per a les 150 places
següents, i de 100 m2 en endavant fins a aconseguir un màxim de 450
places per establiment hoteler.
1.2.2.5. Edificabilitat neta sobre sobre parcel·la de 0,6 m2/m2.
1.2.2.6. Altura màxima de tres plantes (PB+2)
1.2.2.7. Dotació d’equipaments complementaris:
a) Construcció d’una/unes piscina/es a l’aire lliure, per a les quals s’estableixen
com a paràmetres mínims una làmina d’aigua d’1,2 metres quadrats per plaça
(computant només les primeres 225 places) i una superfície mínima de 70
metres quadrats.
b) Disposició d’una piscina climatitzada de 30 metres quadrats de superfície com a
mínim.
c) Dotació amb pistes esportives amb uns paràmetres mínims de 3 metres
quadrats per cada plaça.
d) Disposició d’aparcament amb un mínim d’1 plaça per cada deu places
d’allotjament (Decret 60/1989).
e) Construcció d’andanes situades dins el recinte de la parcel·la o del solar, aptes
per resoldre l’arribada i recepció d’almenys dos autocars i dos turismes
simultanis, de manera que quedin resolts el trànsit intern i la seva connexió amb
la xarxa viària pública.
f) Disposició de local destinat al dipòsit de contenidors per a la recollida selectiva
de residus.
g) Disposició de zones enjardinades per al gaudi dels visitants de l’allotjament
turístic de 8 metres per plaça d’allotjament, les quals poden ser compatibles amb
l'ús esportiu sense edificació.
h) Dotació amb sala de reunions i convencions de superfície mínima de 150 metres
quadrats, quan es tracti d’establiments hotelers amb capacitat d’allotjament no
superior a 150 places, amb sala de reunions i convencions de superfície mínima
a raó d’1’2 metres quadrats per plaça.
i) Instal·lació de serveis de telecomunicacions i connexió a Internet.
1.2.2.8. Compliment dels següents paràmetres ambientals:
a) Realització de la jardineria per mitjà de plantes autòctones.
b) Implantació de sistemes de recirculació d’aigües grises.
c) Recollida i emmagatzematge d’aigües pluvials per destinar-les a regar la
jardineria.
d) Implantació de sistemes d’estalvi d’aigua.
e) Implantació de sistemes de regatge de baix consum.
f) Implantació d’energia solar tèrmica per a l’aigua calenta sanitària.
g) Recollida selectiva de residus en fraccions: vidre, paper/cartró, envasos lleugers,
matèria orgàniques i restes.
h) Recollida de residus perillosos per gestors autoritzats.
i) Implantació de mesures de minimització de residus.
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1.2.3. Regular l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat de nova construcció d’acord amb les
regles següents:
1.2.3.1. Edificabilitat neta sobre parcel·la de 0,35 m2/m2.
1.2.3.2. Altura màxima de l’edificació: planta baixa + 1, equivalent a 7 metres.
1.2.3.3. Parcel·la mínima i índex d’ús aplicable: En actuacions que es realitzin sobre
parcel·les segregades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Pla territorial
insular i qualificades com a habitatge unifamiliar aïllat pel planejament
anterior, es respectarà la mida de les parcel·les existents i l'índex d’ús
establerts en l’esmentat planejament. En actuacions que es realitzin sobre
parcel·les que segons el planejament anterior eren susceptibles de sustentar
edificacions destinades a usos diferents als d’habitatge unifamiliar, l'índex
d'ús de la parcel·la serà de 600 m2 per cada nou habitatge que es pretengui
construir, xifra que constituirà així mateix les dimensions mínimes de
parcel·la, en cas que s’opti per segregar la parcel·la original i construir
habitatges unifamiliars aïllats.
1.2.3.4. Adequació de la legislació sectorial aplicable relativa als habitatges turístics
de vacances, quan es tracti d’habitatges unifamiliars aïllats susceptibles d'ús
turístic.
ARTICLE 49. RÈGIM ESPECIAL DE LES ÀREES DE RECONVERSIÓ TERRITORIAL A
LES ZONES TURÍSTIQUES. <<ARTICLE QUE CONTÉ NORMES NIDPA –
APLICABLES DE MANERA IMMEDIATA, DIRECTA I PLENA – I ND –
DIRECTIVES PREVALENTS SOBRE I VINCULANTS DE L’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA-, EN ELS TERMES QUE S’INDIQUEN EN CADA CAS>>
<<1 [NIDPA]. Les àrees de reconversió territorial establertes a les zones turístiques
tenen per objecte la subjecció d’aquestes a operacions de:
a) Esponjament, per tal de preservar la qualitat ambiental i paisatgística, superar el
dèficit d'equipament que limita la capacitat d'atracció i evitar llindars d'edificabilitat
incompatibles amb la capacitat de càrrega del territori, en els casos de major grau de
saturació real.
b) Reordenació, per tal d'establir criteris urbanístics que garanteixin la consecució dels
objectius d'idoneïtat i qualitat dels desenvolupaments turístics assumits pel Pla
territorial insular, en els casos de menor grau de congestió real.
2 [NIDPA]. Són zones d'esponjament, amb la delimitació que es conté en les
determinacions gràfiques d'aquest Pla, les següents: Alaior, Son Bou Ud-3.2 i Son Bou
- Sant Jaume Mediterrani; Mercadal: Coves Noves I (Cala Molí) i II.
3 [NIDPA]. Són zones de reordenació, d’acord amb la delimitació que es conté en les
determinacions gràfiques d'aquest Pla, les següents:
1. Maó:
o es Canutells SUP-4
o es Canutells 7a
2. Alaior:
o Torre-solí II i III

3. es Migjorn Gran:
o Sant Tomàs
4. es Mercadal:
o Platges de Fornells
o Son Parc
o Arenal d’en Castell oriental Casor-1
o Punta Grossa I (U.A. PUG-2)
o Punta Grossa II
5. Sant Lluís:
ο Biniancollet (sector 8)
ο Binibèquer Nou
ο Binibèquer Nou Barranc
ο Son Ganxo
ο Cap d’en Font (sector 2 Cap d’en Font interior)
ο Binissafúller Platja (sector 2 Cap d’en Font interior)
6. Ciutadella:
ο Santandria A-3
4 [ND]. Els plans generals d’ordenació dels municipis corresponents han de
preveure i regular les operacions d’esponjament o de reordenació que
corresponguin, per a l’ordenació detallada de les quals han de remetre a un
instrument de planejament adequat i prescriure’ls un marc d’acord amb els
criteris generals següents per a totes les zones i amb regles específiques per a
cada una d’elles, les quals prevaldran sobre els primers:
A) Zona d'esponjament [ND]:
a) Criteris generals:
1r. Es permet la transferència o relocalització d'aprofitament, quan n’hi hagi, des
dels terrenys que s’hagin de dedicar a zona verda o espai públic en general a
terrenys de sòl idonis per servir de suport a l'ús turístic.
2n. La transferència o relocalització d'aprofitament comportarà de per si
l'afectació a la destinació de zona verda o espai lliure d'ús públic i la cessió
gratuïta a l'Administració municipal de tota la superfície de sòl l'aprofitament de
la qual sigui objecte d'aquella.
3r. Els aprofitaments transferits o relocalitzats es poden executar a les parcel·les
que en la pròpia zona siguin idònies per a ús residencial-turístic o hoteler,
garantint en aquest cas que el seu desenvolupament es faci de forma integrada
o sens que es produeixi cap solució de continuïtat a la zona.
4t. Es poden crear reserva o reserves de sòl per suplir la manca d'equipaments.
b) Determinacions i directrius específiques:
1a. Municipi d'Alaior, sector Son Bou, delimitat en les determinacions gràfiques:
i. [NIDPA]: La zona de reordenació es determina per la suma de les tres
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parcel·les de l’actual sector Son Bou Ud3-2 definides en les determinacions
gràfiques, i les superfícies així mateix definides en aquestes determinacions
pertanyents, d’una banda, a l’àmbit de l’actual sector Pb3-2 (la porció d’aquest
que manté la classificació malgrat la resta quedi reclassificada com ANIT) i,
d’altra banda, a terrenys adjacents a aquest sector que actualment tenen la
classificació de sòl rústic; superfícies, ambdues, que sumen 85.000 metres
quadrats.
ii. [ND]: Es fixen les directrius següents, que ha d’observar el planejament
urbanístic municipal que defineixi l’operació de reordenació referida a tota la
zona determinada per aquest Pla i estableixi la seva ordenació detallada
garantint la justa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris de
la zona:
a) Les tres parcel·les ubicades en l’actual sector Ud3-2 s’han de destinar a
sistema general d’espai lliure d’ús públic, amb la pertinent qualificació
urbanística a obtenir gratuïtament amb càrrec a l’aprofitament assignat a
la superfície a què es refereix la lletra c), constitutiva de sector i unitat
d’execució únics que tendran adscrit el referit sistema general.
b) La superfície actualment classificada de sòl rústic ha de ser reclassificada
com a sòl urbanitzable.
c) A la superfície de sòl urbanitzable resultant de la suma de la que sigui
objecte de reclassificació i la que actualment ja pertany al sòl urbanitzable
(en estar inclosa en l’àmbit de l’actual sector Pb3-2) només s’hi admet l’ús
hoteler.
d) L’ús hoteler ha de tenir un màxim de 900 places d’allotjament en
establiment d’aquest tipus, i en tot cas s’han d’observar les condicions
generals establertes en aquestes Normes, especialment sobre
edificabilitat, parcel·la i ràtio turística.
2a. Municipi d'Alaior, sector Sant Jaume Mediterrani, delimitat en les
determinacions gràfiques:
i. [NIDPA]: La zona de reordenació es determina per la suma de les dues
parcel·les de l’actual sector definides en les determinacions gràfiques i la
superfície així mateix definida en aquestes determinacions que actualment té la
classificació de sòl rústic; superfície que és de 68.180 metres quadrats.
ii. [ND]: Es fixen les directrius següents, que ha d’observar el planejament
urbanístic municipal que defineixi l’operació de reordenació referida a tota la
zona determinada per aquest Pla i estableixi la seva ordenació detallada
garantint la justa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris de
la zona:
a) Les dues parcel·les ubicades en l’actual sector s’han de destinar a sistema
general d’espais lliures públics, amb la pertinent qualificació urbanística a
obtenir gratuïtament.
b) La superfície actualment classificada de sòl rústic ha de ser reclassificada
com a sòl urbanitzable.
c) A la superfície de sòl urbanitzable resultant de la reclassificació només s’hi

admet l’ús hoteler.
d) L’ús hoteler ha de tenir un màxim de 600 places d’allotjament en
establiment d’aquest tipus, i en tot cas s’han d’observar les condicions
generals establertes en aquestes Normes, especialment sobre
edificabilitat, parcel·la i ràtio turística.
3a. Municipi des Mercadal, sector Coves Noves II i Unitat d’Actuació Coves 1,
amb una superfície total aproximada de 987.500 metres quadrats i delimitat en
les determinacions gràfiques:
i. [NIDPA]: La zona de reordenació es determina per la suma del Sector Coves
Noves II definida a les determinacions gràfiques, i la superfície de la Unitat
d’Actuació Coves 1, també definida en aquestes determinacions, amb un
resultat de 987.500 metres quadrats.
ii. [ND]: Es fixen les directrius següents que hauran d’esser observades pel
planejament urbanístic municipal que defineixi l’operació de reordenació
referida a la zona sencera determinada per aquest pla i que estableixi la seva
ordenació detallada:
a. La destinació de la part de la Unitat d’Actuació Coves 1, i àrees al Nord i al
Sud de Coves Noves II, delimitades a les determinacions gràfiques, i amb
una superfície total de 426.300 metres quadrats, serà el de sistema general
d’espais lliures d’ús públic, amb la corresponent qualificació urbanística i a
obtenir gratuïtament amb càrrec a l’aprofitament a què es refereixen les
lletres c) i d).
b. A la superfície de sòl urbanitzable que pertany al sector Coves Noves II
únicament seran admissibles els usos d’habitatge residencial o turístic,
establiment hoteler i equipament privat i, pel que fa referència als dos
primers, les condicions generals establertes en aquestes Normes,
especialment pel que fa a parcel·la mínima, edificabilitat, altura de l’edificació
i ràtio turística.
c. Usos residencial o turístic en habitatge familiar aïllat i hoteler: un màxim de
1.842 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat i de 420 en
establiments hotelers.
d. Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de
20.000 metres quadrats.
B)
Zones de reordenació:
a) Determinacions i directrius generals [ND]:
1r. L’àmbit de cada una de les zones la classificació de les quals es manté en
aquest Pla Territorial Insular haurà d’esser objecte d’una nova ordenació a
través de l’instrument de planejament adequat per a aquesta finalitat, que
haurà d’assegurar en tot cas el compliment dels estàndards i dotacions
mínimes legalment prescrits.
2n. Les actuacions per a noves construccions tant d’habitatges unifamiliars
turístics com d’allotjament hoteler hauran de respondre als criteris següents:
2.1. Inscriure's en una solució d'integració en el medi ambient i el paisatge
que garanteixi la sostenibilitat a llarg termini.
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2.2. L'oferta d'allotjament hoteler té prioritat enfront de les edificacions
residencials, dotada la primera d'una oferta complementària amb capacitat
desestacionalitzadora.
b) Determinacions i directrius específiques:
1a. Municipi de Maó, sector des Canutells SUP-4 delimitat en les determinacions
gràfiques amb una superfície aproximada de 246.310 metres quadrats:
i. [ND]: Es fixen les directrius següents, les quals haurà d’observar el
planejament urbanístic municipal en establir l’ordenació detallada de la zona i
legitimar, garantint en tot cas la justa distribució de beneficis i càrregues entre
tots els propietaris inclosos en el seu àmbit, l’operació de reordenació prevista
per tota la zona determinada en aquest Pla:
a) La destinació de la zona delimitada al sud de l’àmbit d’actuació, amb una
superfície de 111.130 metres quadrats serà el de zona verda o espai lliure
d’ús públic i, per tant, la qualificació urbanística corresponent a aquest ús.
b) Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 135.180 m², també
definida a les determinacions gràfiques, conforme a les determinacions
següents:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic i equipament
privat (esportiu, comercial, etc...) en les condicions generals establertes en
aquestes Normes, especialment pel que fa a parcel·la mínima, edificabilitat
i altura.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar aïllat: un
màxim de 447 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat.
- Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de
6.300 metres quadrats.
2a [ND]. Municipi de Maó, sector des Canutells 7a, amb una superfície total de
15.440 m2 aproximadament, delimitat en les determinacions gràfiques: el
planejament municipal ha d'establir una nova ordenació de la qual resulti la
destinació de la seva superfície a zona verda o espai lliure d'ús públic, havent
d'executar-se el planejament existent en el moment d'entrada en vigor del Pla
territorial insular d’acord amb esta regla.
3a. Municipi d'Alaior, sector Torre-solí Nou, fases II i III, delimitat en les
determinacions gràfiques, amb una superfície total aproximada de 707.840
metres quadrats:
i. [ND]: Es reclassifiquen com a sòl rústic, en la categoria que resulta de les
determinacions gràfiques, els terrenys que, amb una superfície total
aproximada de 51.840 metres quadrats, s’identifiquen en les esmentades
determinacions, als quals és aplicable el règim que per a aquesta classe i per
a la categoria de sòl corresponent disposen aquests Normes.

ii.(ND): Per a la superfície restant (656.000 metres quadrats) que es delimita en
les determinacions gràfiques i la classificació de les quals es manté, es fixen
les directrius següents, que haurà d’observar el planejament urbanístic
municipal en establir l’ordenació detallada de la zona i legitimar, garantit en
tot cas la justa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris
inclosos en el seu àmbit, l’operació de reordenació prevista per a tota la zona
determinada en aquest Pla:
a) La destinació de la zona delimitada a l’oest de l’àmbit d’actuació, amb una
superfície de 291.800 metres quadrats serà el de la zona verda o espai lliure
d’ús públic, amb la pertinent qualificació urbanística.
b) L’ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 364.200 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les determinacions
següents:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic, establiment
hoteler i equipament privat i, pel que fa referència als dos primers, les condicions
generals establertes en aquestes Normes, especialment pel que fa a parcel·la
mínima, edificabilitat, altura de l’edificació i ràtio turística.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar aïllat: un
màxim de 1.191 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat i de 450
places en establiment hoteler.
- Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de
18.200 metres quadrats.
4a. Municipi des Migjorn Gran, sector Sant Tomàs, amb una superfície total
aproximada de 256.900 m2 i delimitat per les determinacions gràfiques:
i. [ND]: Es reclassifiquen com a sòl rústic, en la categoria que resulta de les
determinacions gràfiques, els terrenys que, amb una superfície total
aproximada de 173.470 m2, s'identifiquen en les esmentades determinacions,
als quals és aplicable el règim que per a aquesta classe i per a la categoria de
sòl corresponent disposen aquestes Normes.
ii. [ND]: Per a la superfície restant (83.430 m2 aproximadament), que es delimita
en les determinacions gràfiques i la classificació de les quals es manté, es
fixen les directrius següents, que haurà d’observar el planejament urbanístic
municipal en establir l’ordenació detallada de la zona i legitimar, garantint en
tot cas la justa distribució de beneficis i càrregues entre tots els propietaris
inclosos en el seu àmbit, l’operació de reordenació prevista per a tota la zona
determinada en aquest Pla:
a) La zona delimitada a l’oest de l’àmbit d’actuació, amb una superfície de
30.557 metres quadrats, serà destinada a zona verda o espai lliure d’ús
públic, amb la pertinent qualificació urbanística.
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b) Ordenació de la resta de la superfície, d’aproximadament 52.873 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic i
establiment hoteler en les condicions generals establertes en aquestes
Normes, especialment quant a parcel·la mínima, edificabilitat, altura i
ràtio turística.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar aïllat i
hoteler: un màxim de 60 places d'allotjament en habitatge unifamiliar
aïllat i de 350 en establiment hoteler.
5a. Municipi des Mercadal, sector Platges de Fornells 14b, amb una
superfície total aproximada de 296.738 metres quadrats i delimitat en les
determinacions gràfiques:
i. [ND]: Es reclassifiquen com a sòl rústic, en la categoria que resulta de
les determinacions gràfiques, els terrenys que, amb una superfície total
aproximada de 107.882 metres quadrats, s’identifiquen en aquestes
determinacions, als quals els és d’aplicació el règim que per a aquesta
classe i corresponent categoria de sòl es disposa en aquestes Normes.
ii. [ND]: Per a la resta de superfície (188.856 metres quadrats
aproximadament), que es delimita en les determinacions gràfiques i la
classificació de la qual es manté, es fixen les directrius següents, que
haurà d’observar el planejament urbanístic municipal en definir
l’operació de reordenació i establir l’ordenació detallada:
a) Destinació de la superfície, d’aproximadament 44.053 m², definida a
les determinacions gràfiques, a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús
públic i, per tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.
b) Ordenació de la resta de la superfície, d’aproximadament 144.803 m2,
així mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:
-

Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic i
establiment hoteler en les condicions generals establertes en
aquestes Normes, especialment quant a parcel·la mínima,
edificabilitat, altura i ràtio turística.

-

Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar
aïllat i hoteler: un màxim de 363 places d'allotjament en habitatge
unifamiliar aïllat (que no inclouen les 15 ja construïdes) i de 300 en
establiment hoteler.

6a. Municipi des Mercadal, sector Son Parc, amb una superfície total
aproximada de 1.632.050 metres quadrats i delimitat en les determinacions
gràfiques:
i. [ND]: Per a la superfície total de la zona de reordenació es fixen les directrius
següents, que haurà d’observar el planejament urbanístic municipal en establir
l’ordenació detallada de la zona i legitimar, garantint en tot cas la justa distribució
de beneficis i càrregues entre tots els propietaris inclosos en el seu àmbit,
l’operació de reordenació prevista per a tota la zona determinada per aquest Pla:
a ) Destinació de la superfície, d’aproximadament 790.670 m², definida en les
determinacions gràfiques a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús públic i, per
tant, la seva qualificació per a tal ús.
b) Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 841.380 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic i establiment
hoteler, i equipament privat, i pel que fa referència als dos primers, en les
condicions generals establertes en aquestes Normes, especialment pel
que fa parcel·la mínima, altura i ràtio turística.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar aïllat i
hoteler: un màxim de 1.473 places d’allotjament en habitatge unifamiliar
aïllat i de 1.350 en establiment hoteler.
- Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de
23.800 metres quadrats.
7a [ND]. Municipi des Mercadal, Arenal d’en Castell oriental, sector Casor 1,
amb una superfície total aproximada de 44.000 m2 i delimitat en les
determinacions gràfiques: el planejament municipal ha d'establir una nova
ordenació de la qual resulti la destinació de la seva superfície a zona verda o
espai lliure d'ús públic, i el planejament existent en el moment de l'entrada en
vigor del Pla territorial insular s’ha d’executar d’acord amb aquesta regla.
8a. Municipi des Mercadal, sector Punta Grossa I, amb una superfície total
aproximada de 129.100 metres quadrats i delimitat en les determinacions
gràfiques:
i. [ND]: Per a la superfície sencera de la zona de reordenació es fixen les
directrius següents que haurà d’observar el planejament urbanístic
municipal en establir l’ordenació detallada de la zona i legitimar, garantint
en tot cas la justa distribució de beneficis i càrregues entre tots els
propietaris inclosos en el seu àmbit, l’operació de reordenació prevista per
a tota la zona determinada per aquest Pla:
a) Destinació de la superfície, d’aproximadament 79.350 m², definida en les
determinacions gràfiques a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús públic i, per
tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.
b) Ordenació de la resta de la superfície, d’aproximadament 49.750 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, d’acord amb les
determinacions següents:
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- Usos admesos: únicament els d’establiment hoteler, equipament públic
esportiu, i aparcament, i pel que fa referència al primer, en les condicions
generals establertes en aquestes Normes, especialment quant a parcel·la
mínima, edificabilitat, altura i ràtio turística.
- Ús hoteler: un màxim de 450 places en establiment hoteler.
- Ús d’equipament esportiu públic: reserva mínima per a aquest ús de la
superfície de 6.000 metres quadrats.
- Ús d’aparcament: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de 3.000
metres quadrats.
“9a. Municipi des Mercadal, sector Punta Grossa II, amb una superfície
total aproximada de 298.531 metres quadrats i delimitat en les
determinacions gràfiques:
[ND]: Per a la superfície total de la zona d’ordenació es fixen les directrius
següents que hauran de ser respectades pel planejament municipal en
definir l’operació de reordenació i establir la seva ordenació detallada:
a) Destinació de la superfície, d’aproximadament 70.418 m², definida a les
determinacions gràfiques, a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús públic
i, per tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.
b) Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 228.113 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:

municipal en definir l’operació de reordenació i establir la seva ordenació
detallada:
a)

Destinació de la superfície, d’aproximadament 11.208 m², definida en
les determinacions gràfiques, a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús
públic i, per tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.

b)

Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 34.580 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:
-

Usos admesos: residencial o turístic (indistintament) en la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat i aparcament, i pel que fa referència a
l’habitatge, en les condicions generals establertes en aquestes
Normes, especialment quant a parcel·la mínima, edificabilitat, altura i
ràtio turística.

-

Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar
aïllat: un màxim de 45 places d’allotjament en habitatge unifamiliar
aïllat.

-

Ús d’aparcament: reserva mínima per a aquest ús de la superfície de
7.283 m2.”

- Usos admesos: únicament residencial o turístic, en la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat en les condicions generals establertes en
aquestes Normes, especialment parcel·la mínima, edificabilitat, altura
i ràtio turística.

12a [ND]. Municipi de Sant Lluís, sector Binibèquer Nou Barranc, amb una
superfície total aproximada de 38.575 m2 i delimitat en les determinacions
gràfiques: el planejament urbanístic municipal ha d'establir una nova ordenació
de la qual resulti la destinació de la seva superfície a zona verda o espai lliure
d'ús públic, i el planejament existent en el moment de l'entrada en vigor del Pla
territorial insular s’ha d’executar d’acord amb aquesta regla.

- Un màxim de 525 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat
(sense incloure en aquest màxim les 108 places ja construïdes).”

13a [ND]. Municipi de Sant Lluís, sector Son Ganxo, amb una superfície
total aproximada de 37.439 m2 i delimitat en les determinacions gràfiques:

10a [ND]. Municipi de Sant Lluís, Biniancollet sector 8, amb una superfície total
aproximada de 20.240 m2 i delimitat en les determinacions gràfiques: el
planejament urbanístic municipal ha d'establir una nova ordenació de la qual
resulti la destinació de la seva superfície a zona verda o espai lliure d'ús públic, i
el planejament existent en el moment de l'entrada en vigor del Pla territorial
insular s’ha d’executar d’acord amb aquesta regla.

[ND]: Per a la superfície sencera de la zona de reordenació, es fixen les
directrius següents que hauran de ser respectades pel planejament
municipal en definir l’operació de reordenació i establir la seva ordenació
detallada:

11a [ND]. Municipi de Sant Lluís, sector Binibèquer Nou, amb una
superfície total aproximada de 45.788 m2 i delimitat en les determinacions
gràfiques:
[ND]: Per a la superfície sencera de la zona de reordenació, es fixen les
directrius següents que hauran de ser respectades pel planejament

a) Destinació de la superfície, d’aproximadament 2.381 m², definida en les
determinacions gràfiques, a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús públic
i, per tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.
b) Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 35.058 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, conforme a les
determinacions següents:
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- Usos admesos: residencial o turístic (indistintament) en la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat, zona verda privada i equipament cívic
social i pel que fa referència a l’habitatge, en les condicions generals
establertes en aquestes Normes, especialment quant a parcel·la
mínima, edificabilitat, altura i ràtio turística.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar
aïllat: un màxim de 12 places d’allotjament en habitatge unifamiliar
aïllat.
- Ús de zona verda privada: reserva mínima per a aquest ús de la
superfície de 15.241 m2.
- Ús d’equipament cívic social: reserva mínima per a aquest ús de la
superfície de 4.461 m2.
14a Municipi de Sant Lluís, sector Cap de’n Font (sector 2 cap d’en Font
interior), amb una superfície total aproximada de 203.640 metres quadrats i
delimitat per les determinacions gràfiques:
i. [ND]: Es reclassifiquen com a sòl rústic, en la categoria que resulta de
les determinacions gràfiques, els terrenys que, amb una superfície total
aproximada de 69.640 metres quadrats, s’identifiquen en aquestes
determinacions, a les quals els és d’aplicació el règim que per a aquesta
classe i corresponent categoria de sòl es disposa en aquestes Normes.
ii. [ND]: Per a la resta de superfície (134.000 metres quadrats
aproximadament), que es delimita en les determinacions gràfiques i que
manté la seva classificació, es fixen les directrius següents, que hauran
de ser respectades pel planejament urbanístic municipal en definir
l’operació de reordenació de la zona i establir la seva ordenació
detallada:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic en la
tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat, respectant les condicions
generals establertes en aquestes Normes, especialment pel que fa a
parcel·la mínima, edificabilitat, altura i ràtio turística.
- Un màxim de 321 places d’allotjament en habitatge unifamiliar aïllat
(incloent en aquest màxim les 69 places ja construïdes).
15a. Municipi de Sant Lluís, sector Binissafúller Platja (sector 2 Cap d’en
Font interior), amb una superfície total aproximada de 281.400 metres
quadrats i delimitat per les determinacions gràfiques:
i. [ND]: Es reclassifiquen com a sòl rústic, en la categoria que resulta de

les determinacions gràfiques, els terrenys que, amb una superfície total
aproximada de 166.170 metres quadrats, s’identifiquen en aquestes
determinacions, als quals els hi és d’aplicació el règim que per a aquesta
classe i corresponent categoria de sòl es disposa en aquestes Normes.
ii. [ND]: Per a la resta de superfície ( 115.230 metres quadrats
aproximadament), que es delimita en les determinacions gràfiques i que
manté la classificació, es fixen les directrius següents, que hauran de
ser respectades pel planejament urbanístic municipal en la determinació
de l’operació de reordenació i l’establiment de l’ordenació detallada de la
zona:
a) La destinació de les zones delimitades al sud de l’àmbit d’actuació,
amb una superfície de 27.595 metres quadrats serà la de zona verda o
espai lliure d’ús públic, amb la qualificació urbanística pertinent.
b) Ordenació de la resta de la superfície, d’aproximadament 87.635 m²,
així mateix definida a les determinacions gràfiques, d’acord amb les
determinacions següents:
- Usos admesos: únicament els d’habitatge residencial o turístic,
ambdós amb tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat, i equipament
privat, i pel que fa referència als habitatges, en les condicions generals
establertes per aquestes Normes, especialment pel que fa a parcel·la
mínima, edificabilitat, altura i ràtio turística.
- Usos residencial o turístic (indistintament) en habitatge unifamiliar
aïllat: un màxim de 150 places d’allotjament en habitatge unifamiliar
aïllat (incloent en aquest màxim les 57 places ja construïdes).
- Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície
de 6.694 metres quadrats.
16a [ND]. Municipi de Ciutadella, sector A-3 de Santandria, amb una
superfície total aproximada de 48422 m2 i delimitat en les determinacions
gràfiques:
i. [ND]: Per a la superfície total de la zona de reordenació es fixen les
directrius següents, que haurà d’observar el planejament urbanístic
municipal en establir l’ordenació detallada de la zona i legitimar,
garantint en tot cas la justa distribució de beneficis i càrregues entre
tots els propietaris inclosos en el seu àmbit, l’operació de reordenació
prevista per a tota la zona determinada per aquest Pla:
a) Destinació de la superfície, d’aproximadament 13.030 m², definida en
les determinacions gràfiques a l’ús de zona verda o espai lliure d’ús
públic i, per tant, la seva qualificació urbanística per a tal ús.
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b) Ordenació de la resta de superfície, d’aproximadament 35.392 m², així
mateix definida a les determinacions gràfiques, d’acord amb les
determinacions següents:
- Usos admesos: únicament residencial o turístic, en la tipologia
d’habitatge unifamiliar aïllat, turístic, en la modalitat d’establiment
hoteler, i equipament privat, i pel que fa als dos primers, en les
condicions generals establertes en aquestes Normes, especialment pel
que fa a parcel·la mínima, edificabilitat, altura i ràtio turística.
- Ús residencial: un màxim de 42 places d’allotjament en habitatge
unifamiliar aïllat (sense incloure en aquest màxim les 12 places ja
construïdes) i 180 places d’ús hoteler.
- Ús d’equipament privat: reserva mínima per a aquest ús de la superfície
de 2.180 metres quadrats. >>

ARTICLE 66. RÈGIM DE LES INSTAL·LACIONS I ELS ESTABLIMENTS TURÍSTICS EN EL
MEDI RURAL. <<ARTICLE QUE CONTÉ NORMES NIDPA - APLICABLES
DE FORMA IMMEDIATA, DIRECTA I PLENA- I ND- DIRECTIVES
PREVALENTS
SOBRE
I
VINCULANTS
DE
L’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA-, SEGONS S’INDICA EN CADA CAS>>
<<1(NIDPA). L’autorització de noves places d’allotjament turístic en el sòl rústic, quan aquest
ús estigui permès per la matriu de l’annex d’aquestes Normes que sigui d’aplicació per raó de
la categoria a la qual estan adscrits els terrenys, haurà d’efectuar-se de conformitat amb
alguna de les següents modalitats:
a) Hotel rural: establiment instal·lat en habitatge per a la prestació de serveis turístics
als clients allotjats, per motiu de vacances i mitjançant el pagament d’un preu.
b) Establiment d’agroturisme: organització en habitatges de la prestació de serveis
turístics, per motius de vacances i mitjançant el pagament d’un preu.
c) Habitatge turístic de vacances, en els termes admesos per als habitatges turístics.
Només es pot instal·lar un establiment de les categories previstes en les lletres a) , b) i
c) precedents en habitatges construïts abans de l’1 de gener de 1940 per al de la
lletra a) i abans de l’1 de gener de 1960 per als de les dues lletres restants, situats en
terrenys classificats com a sòl rústic i que constitueixin finca o unitat rústica on
funcioni efectivament, segons certificat expedit per la Conselleria competent en la
matèria d’agricultura, una explotació agrícola, ramadera o forestal que permeti el
manteniment del paisatge i la conservació del medi natural i rural. El certificat a
expedir per la Conselleria competent en matèria d’agricultura haurà d’aportar-se

en el moment de la sol·licitud de l’autorització prèvia davant la conselleria
competent en matèria turística.
Anualment i per a tota l’Illa només podran autoritzar-se per al conjunt de les
modalitats previstes als apartats a) i b) anteriors un nombre màxim de 6
establiments, amb el màxim de places per a cada establiment que resulti de la
normativa específica vigent en cada moment. Les places resultants no
computaran a efectes del límit assenyalat per a ús hoteler a l’article 40.1.b).
2(ND).L’ordenació urbanística ha de respectar la regla següent: en les edificacions on es
pretengui prestar serveis turístics no es poden realitzar obres que signifiquin augment del
volum edificat o que en modifiquin la tipologia arquitectònica original. Això no obstant, les
dependències annexes construïdes abans de l’1 de gener de 1940, per a hotels rurals, i 1960
per a establiments d’agroturisme, i amb la mateixa tipologia que l’edificació principal es poden
adequar per a la prestació de qualsevol servei necessari per a l’explotació turística.
3 (ND). Els establiments turístics en sòl rústic podran disposar de serveis de restauració
oberts al públic i no exclusivament als seus residents, sempre que es trobin situats en sòl
rústic comú i a una distància inferior a 300 m. D’una via de la xarxa secundària.>>
TÍTOL XI: DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE EL LITORAL
ARTICLE 68. INCIDÈNCIA DE LA LEGISLACIÓ DE COSTES
Les distintes determinacions del Pla Territorial insular relatives al litoral s’han
d’entendre necessàriament establertes, com ho prescriu l’article 4.3. de les
Normes de l’ordenació territorial insular, des del reconeixement i respecte a la
integritat de les competències atribuïdes sobre els terrenys litorals a
l’Administració general de l’Estat i han de ser interpretades i aplicades garantint
el compliment de les limitacions que correspongui aplicar per raons de protecció
del domini públic marítim-terrestre als sòls costaners afectats per la Llei 22/1988,
de 28 de juliol, de Costes i el Reial-Decret 1471/ 1989, d’1 de desembre, pel que
s’aprova el reglament general pel desenvolupament i execució de la Llei de
Costes. A tal efecte, s’hauran de respectar les següents afeccions:
1. Les diverses disposicions contingudes en la Llei de costes i en el seu
Reglament executiu; i en particular aquelles contingudes en els títols II i III de la
Llei, referides respectivament a la definició de les limitacions que per raó de la
protecció del domini públic marítim-terrestre s’imposen a la propietat dels
terrenys contigus a la ribera del mar i a la definició del règim específic
d’utilització del mencionat domini públic marítim-terrestre constitueixen
normativa estatal aplicable directament sobre els terrenys litorals inclosos dintre
de l’àmbit espacial propi del Pla territorial insular.
2. L’ordenació del litoral, així com les actuacions que es desenvolupin a
l’esmentada zona, hauran de complir amb les determinacions de la Llei i el
Reglament de costes.
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2. Són de titularitat estatal els diferents terrenys inclosos dintre de la definició
legal del domini públic marítimo-terrestre i la seva delimitació correspondrà a
l’Administració de l’Estat, d’acord amb el capítol III del Títol I de la Llei de Costes.
3. La utilització dels béns de domini públic marítim-terrestre es sotmetran al
règim específic establert al Títol III de la Llei 22/1988, de Costes. Així mateix,
seran d’aplicació les limitacions previstes al Títol II de la mateixa llei, pels
terrenys contigus a la ribera del mar per raons de protecció del domini públic
marítim-terrestre.>>

•

Màxim de places d’allotjament residencial: 456, de les quals només un màxim
de 80 podran correspondre a la tipologia d’habitatge plurifamiliar

•

Reserva per a zona verda: reserva per a aquesta destinació d’una superfície
mínima de sòl de 16.249 m2, que s’ubicarà donant continuïtat i de forma
paral·lela a la zona de domini públic marítimo-terrestre >>

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA
<<Disposició addicional única. Classificació com a sòl urbanitzable dels terrenys
afectats per l’apartat 2.c) de la disposició transitòria sisena de la Llei de directrius
d’ordenació territorial de les Illes Balears [Norma que conté normes NIDPA –
aplicables de forma immediata, directa i plena – i ND – directives de caràcter
prevalent sobre i vinculant per a l’ordenació urbanística – segons s’indica en
cada cas]
[NIDPA] D’acord amb el que estableix l’apartat 2.c) de la disposició transitòria
sisena de la Llei de directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears (segons
la redacció donada per la Llei 8/2003, de 25 de novembre), es classifica com a sòl
urbanitzable l’àmbit de sòl rústic, corresponent a la categoria d’àrea de protecció
territorial, comprés entre Son Oleo i Son Blanc, del Terme municipal de
Ciutadella, que apareix definit en les determinacions gràfiques d’aquest Pla
territorial. Els terrenys esmentats, de superfície aproximada 111.219 m2, seran
considerats, a efectes de l’aplicació de les determinacions del Pla territorial
insular, com a part integrant del nucli tradicional de Ciutadella.
[ND] El planejament urbanístic municipal haurà d’establir l’ordenació detallada
dels nous sòls urbanitzables de manera integrada amb la d’aquells altres terrenys
confrontants per l’Est que mantenen actualment la classificació de sòl
urbanitzable (de superfície aproximada 19.245 m2, coincident amb la dels
terrenys del <<sector B-5>> que no quedaren reclassificats com a sòl rústic en
virtut de la disposició addicional dotzena de la Llei de directrius d’ordenació
territorial) i que igualment apareixen definits en les determinacions gràfiques
d’aquest Pla, assegurant l’aplicació sobre el conjunt de l’àmbit dels estàndards
imposats per la normativa urbanística vigent i subjectant-se en tot cas a les
següents directrius:
•

Ús admès: només es permetrà l’ús residencial, tant en la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat com en la tipologia d’habitatge plurifamiliar

•

Màxim d’unitats d’habitatge: 114, de les quals només un màxim de 20 podran
correspondre a la tipologia d’habitatge plurifamiliar
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3. ÀREA D’INTERÈS AGRARI (AIA)

ÀREA D’INTERÈS AGRARI (AIA)

Protecció de la natura i educació ambiental

Indústria

- Preservació estricta

A

- Conservació activa

A

- Activitats científiques i d’investigació

A

- Indústria general

- Regeneració del paisatge

A

Equipaments*

- Excursionisme
- Accés motoritzat

C (sobre camins i caminals de domini públic)
C (només per camins de domini públic per a vehicles aliens
a l’explotació agropecuària i forestal, i protecció civil)

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura

A

- Regadiu a cel obert

A

- Regadiu sota protecció

A

- Regadius nous

C (només amb reutilització d’aigües depurades i amb
informe vinculant del CIM)

- Agricultura ecològica

A

- Ramaderia extensiva

A

- Ramaderia industrial

C (subjecta, si escau, a avaluació d’impacte ambiental;
tractament i depuració de residus; integració paisatgística
de les construccions)

- Construccions de nova planta i ampliacions,
lligades a l’explotació
- Manteniment de construccions lligades a
l’explotació
- Activitat silvícola de conservació
- Explotació silvícola productiva
- Repoblació forestal
- Rompudes per a conreus
- Caça
- Activitat extractiva
- Construccions de nova planta lligades a
l’activitat agrícola no professional
- Construccions de nova planta lligades a la
activitat ramadera no professional

C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)

- Transformació agrària

A
C (amb estudi previ d’impacte ambiental i paisatgístic i amb
espècies vegetals autòctones)
C (sobre zones de conreus abandonats i pastures)
C (d’acord amb la legislació vigent)
C (amb estudi d’impacte ambiental i projecte de restauració)

Ph

- Equipaments sense construcció (àrees
d’esplai)
- Resta d’equipaments

C (amb informe vinculant del CIM)
C (relacionats amb activitats declarades d’interès general
d’acord amb la Llei 6/1997, que regula el sòl rústic, i amb
avaluació d’impacte ambiental)

Infraestructures
- Petites infraestructures

A

- Conduccions i esteses (electricitat, aigua,
telecomunicacions)

A

- Antenes de telefonia mòbil

C (excloses les conques visuals de carreteres, segons el
Pla d’antenes)

- Carreteres noves

C (estudi d’impacte ambiental)

- Millores de traçat i ampliació

C (estudi d’impacte ambiental)

- Camins nous

A
A (vocacional, manteniment i conservació de l’ullastrar
dintre del sòl agrari)

C (annexes a explotacions agràries; depuració de residus)

- Aparcaments
- Grans instal·lacions
(excloses les energies renovables, regulades a
l’art. 14.)

C (justificats per millorar l’explotació agrària; amb informe
vinculant de la Conselleria d’Agricultura)
C (a les immediacions de platges d’ANEI; dimensionats
segons la capacitat d’acollida de les platges; i amb informe
del Consell)
C (promogudes per privats quan estiguin al servei del
conjunt de la població o per administració pública i amb
estudi d’impacte ambiental, Plantes de tractament de
residus, dessaladores, plantes depuradores municipals)

Residencial
- Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos els prefabricats
i/o desmuntables
* definició segons les DOT

Ph

C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme

C (sobre edificacions ja existents)

- Hotels rurals

C (sobre edificacions a existents)

- Restaurants

Ph

- Cases de colònies

C (sobre edificacions ja existents)

- Àrees d’acampada

C

Clau:
A:
C:
Ph:

Ús acceptat
Ús condicionat
Ús prohibit
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4. ÀREES D’INTERÈS PAISATGÍSTIC I ÀREES RURALS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC
(AIP I ARIP)
Protecció de la natura i educació ambiental

ÀREES D’INTERÈS PAISATGÍSTIC I ÀREES RURALS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC (AIP
I ARIP)
Indústria

- Preservació estricta

A

- Conservació activa

A

- Activitats científiques i d’investigació

A

- Indústria general

- Regeneració del paisatge

A

Equipaments*

- Excursionisme
- Accés motoritzat

C (sobre camins i caminals de domini públic)
C (només per camins de domini públic per a vehicles aliens
a l’explotació agropecuària i forestal, i protecció civil)

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura

A

- Regadiu a cel obert

A

- Regadiu sota protecció
- Regadius nous

Ph
C (només amb reutilització d’aigües depurades i amb
informe vinculant del CIM)

- Agricultura ecològica

A

- Ramaderia extensiva

A

- Ramaderia industrial

Ph

- Construccions de nova planta i ampliacions,
lligades a l’explotació
- Manteniment de construccions lligades a
l’explotació
- Activitat silvícola de conservació
- Explotació silvícola productiva

C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
A

C (atenent criteris paisatgístics i evitant tallades arreu i
pistes noves sens estudi previ d’impacte)
C (amb espècies autòctones)

- Rompudes per a conreus

C (sobre camps abandonats)

- Activitat extractiva

C (d’acord amb la legislació vigent)
Ph

Activitats rurals complementàries

C (annexes a l’explotació per a la transformació de la
producció pròpia; depuració de residus)
Ph

- Equipaments sense construcció (àrees
d’esplai)

C (amb informe vinculant del CIM)

- Resta d’equipaments

C (amb informe vinculant del CIM)

Infrastructures
- Petites infrastructures
- Conduccions i esteses (electricitat, aigua,
telecomunicacions)

Ph (excepte infrastructures d’energies renovables i de
proveïment d’ús domèstic i turisme rural; altres
infrastructures d’energies renovables, amb estudi previ
d’impacte ambiental)
C (noves instal·lacions soterrades i seguint vies de
transport)**

- Antenes de telefonia mòbil

Ph

- Carreteres noves

Ph

- Millores de traçat i ampliació

C (estudi d’impacte ambiental)

- Camins nous

A

- Repoblació forestal

- Caça

- Transformació agrària

- Aparcaments
- Grans instal·lacions
(excloses les energies renovables, regulades a
l’art. 14.)

Ph
C (a les immediacions de platges d’ANEI; dimensionats
segons la capacitat d’acollida de les platges; i amb informe
del Consell)
C (promogudes per privats quan estiguin al servei del
conjunt de la població o per administració pública i amb
estudi d’impacte ambiental, Plantes de tractament de
residus, dessaladores, plantes depuradores municipals)

Residencial
- Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos els
prefabricats i/o desmuntables

Ph

- Agroturisme

C (sobre edificacions ja existents)

* definició segons les DOT

- Hotels rurals

C (sobre edificacions a existents)

- Restaurants

Ph

** Es podrà excepcionar l'obligació de seguir vies de transport a les conduccions i esteses vinculades a
Grans Instal·lacions sempre i quan s'acrediti l'existència de dificultats tècniques que impossibilitin o
desaconsellin l'aprofitament de traçats ja existents.

- Cases de colònies

C (sobre edificacions ja existents)

- Àrees d’acampada

Ph

Clau:
A:
C:
Ph:

Ús acceptat
Ús condicionat
Ús prohibit

Serveis tècnics de l’Oficina de Gestió i Seguiment del Pla Territorial Insular de Menorca i
del departament d’Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca

15

ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

5. ANEI – PROTECCIÓ NORMAL, ÀREES NATURALS D’INTERÈS (ANIT) I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Conreus i pastures

Superfície forestal
arbrada

Matollars

Zones humides i
dunes en ANIT

Barrancs en ANIT

Protecció, educació ambiental i apropament a la natura
- Preservació estricta

A

A

A

A

A

- Conservació activa
- Activitats científiques i
d’investigació

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

- Educació ambiental i
excursionisme

C (sobre camins i
caminals establerts per
pla especial)

C(en ANEI, sobre camins
i caminals establerts per
pla especial; en ANIT
sobre viari de domini
públic)

C(en ANEI, sobre camins
i caminals establerts per
pla especial; en ANIT
sobre viari de domini
públic)

C (sobre viari de domini
públic)

C (sobre viari de domini públic)

- Regeneració del
paisatge

A

A

A

A

A

Ph

Ph

Ph (excepte protecció
civil)

Ph (excepte explotació agropecuària, forestal
i protecció civil)

- Centres d’interpretació i
altres instal·lacions fixes

- Accés motoritzat

C (en ANEI, segons pla
C (en ANEI, segons pla
C (en ANEI, segons pla
especial i sempre en
especial i sempre en
especial i sempre en
edificacions existents)
edificacions existents)
edificacions existents)
C (en ANEI, sobre camins C (en ANEI, sobre camins C (en ANEI, sobre camins
establerts per pla
establerts per pla
establerts per pla
especial; prohibit a la
especial; prohibit a la
especial; prohibit a la
xarxa quaternària,
xarxa quaternària,
xarxa quaternària,
excepte agropecuari i
excepte agropecuari i
excepte agropecuari i
ambiental; en ANIT, sobre ambiental; en ANIT, sobre ambiental; en ANIT, sobre
viari de domini públic i
viari de domini públic i
viari de domini públic i
accessos a l’explotació
accessos a l’explotació
accessos a l’explotació
agropecuària)
agropecuària)
agropecuària)

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i
pastura
- Regadiu a cel obert
- Regadiu sota protecció
- Regadius nous
- Agricultura ecològica

A

Ph

Ph

Ph

A

A

Ph

Ph

Ph

A

Ph
C (només amb
reutilització d’aigües
depurades i amb informe
vinculant del CIM)
A

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (sobre sòl agrícola ja existent)
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ANEI – PROTECCIÓ NORMAL, ÀREES NATURALS D’INTERÈS (ANIT) I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
Superfície forestal
Zones humides i
USOS
Conreus i pastures
Matollars
Barrancs en ANIT
arbrada
dunes en ANIT
Explotació de recursos primaris
- Ramaderia extensiva
- Ramaderia industrial
- Construccions de nova
planta i ampliacions,
lligades a l’explotació
- Manteniment de
construccions lligades a
l’explotació
- Activitat silvícola de
conservació
- Explotació silvícola
productiva

- Repoblació forestal
- Rompudes per a
conreus
- Caça
- Activitat extractiva

C (sobre pastures ja
existents)
Ph
C (segons requeriments
formals i d’integració
paisatgística)

C (excepte caprí i porcí)

C (excepte caprí i porcí)

Ph

C (sobre pastures ja existents)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

A

A

A

Ph

A

A

A

A

Ph

A

C (segons criteris
d’ordenació forestal i
inclusió en el Registre
d’Explotacions Forestals
de les Balears)
C (amb estudi previ
d’impacte ambiental i
paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)

C (segons criteris
d’ordenació forestal i
inclusió en el Registre
d’Explotacions Forestals
de les Balears)
C (amb estudi previ
d’impacte ambiental i
paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)

Ph

Ph

Ph

C (amb estudi previ
d’impacte ambiental i
paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (d’acord amb la
legislació vigent)

C (d’acord amb la
legislació vigent)

C (d’acord amb la
legislació vigent)

Ph

C (d’acord amb la legislació vigent)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (sobre edificacions ja
existents)
C (sobre edificacions ja
existents)

C (sobre edificacions ja
existents)
C (sobre edificacions ja
existents)

Ph

Ph

Ph

Ph

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
- Restaurants
- Cases de colònies

C (sobre edificacions ja
existents)
C (sobre edificacions ja
existents)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (sobre edificacions ja
existents)

C (sobre edificacions ja
existents)

C (sobre edificacions ja
existents)

Ph

C (sobre edificacions ja existents)
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ANEI – PROTECCIÓ NORMAL, ÀREES NATURALS D’INTERÈS (ANIT) I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
Superfície forestal
Zones humides i
USOS
Conreus i pastures
Matollars
Barrancs en ANIT
arbrada
dunes en ANIT
Activitats rurals complementàries
C (en ANEI, segons pla
C (en ANEI, segons pla
C (en ANEI, segons pla
especial; en ANIT,
especial; en ANIT,
especial; en ANIT,
segons projecte presentat segons projecte presentat segons projecte presentat
i aprovat pel CIM )
i aprovat pel CIM )
i aprovat pel CIM )

Ph

Ph

C (annexos a l’explotació
per a transformació de la
producció pròpia;
depuració de residus)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Equipaments sense
construcció (àrees
d’esplai)

C (amb informe del
Consell)

C (amb informe del
Consell)

C (amb informe del
Consell)

Ph

Ph

- Resta d’equipaments

C (amb informe del
Consell)

C (amb informe del
Consell)

C (amb informe del
Consell)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (només elèctrica i telecomunicació per
camins i/o soterrada)**

- Àrees de acampada

Indústria
- Transformació agrària
- Indústria general

Equipaments*

Infraestructures

- Petites infraestructures

- Conduccions i esteses
(electricitat, aigua,
telecomunicacions)

Ph (excepte
Ph (excepte
Ph (excepte
infraestructures d’energies infraestructures d’energies
infraestructures d’energies
renovables i de
renovables i de
renovables i de
proveïment per a ús
proveïment per a ús
proveïment per a ús
domèstic i turisme rural;
domèstic i turisme rural;
domèstic i turisme rural;
altres infraestructures
altres infraestructures
d’energies renovables,
d’energies renovables,
altres infraestructures
d’energies renovables,
amb estudi previ
amb estudi previ
amb estudi previ
d’impacte ambiental;
d’impacte ambiental;
d’impacte ambiental)
també infraestructures de també infraestructures de
defensa contra incendis)
defensa contra incendis)
C (instal·lacions noves
C (instal·lacions noves
C (instal·lacions noves
soterrades i que segueixin soterrades i que segueixin soterrades i que segueixin
vies de transport)**
vies de transport)**
vies de transport)**

- Antenes telefonia mòbil

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Carreteres noves

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
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ANEI – PROTECCIÓ NORMAL, ÀREES NATURALS D’INTERÈS (ANIT) I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Conreus i pastures

Superfície forestal
arbrada

Matollars

C (estudi d’impacte
ambiental)
C (estudi d’impacte
ambiental)

C (estudi d’impacte
ambiental)
C (estudi d’impacte
ambiental)

Zones humides i
dunes en ANIT

Barrancs en ANIT

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Infraestructures
- Millores de traçat

C (estudi d’impacte
ambiental)

- Pistes forestals noves

Ph

- Camins nous

Ph

- Aparcaments

- Grans instal·lacions
(excloses les energies,
renovables regulades a
l’art. 14.)

C (segons el pla especial
de l’ANEI; en ANIT, amb
informe del CIM)
C (promogudes per
privats quan estiguin al
servei del conjunt de la
població o per
administració pública i
amb estudi d’impacte
ambiental, Plantes de
tractament de residus,
dessaladores, plantes
depuradores municipals)

Ph
Ph

Ph

Ph
C (segons el pla especial
de l’ANEI; en ANIT, amb
informe del CIM)
C (promogudes per
privats quan estiguin al
servei del conjunt de la
població o per
administració pública i
amb estudi d’impacte
ambiental, Plantes de
tractament de residus,
dessaladores, plantes
depuradores municipals)

Ús residencial
- Habitatge unifamiliar
aïllat, inclosos els
prefabricats i/o
desmuntables
* definició segons les DOT

Ph

Ph

Ph

** Es podrà excepcionar l'obligació de seguir vies de transport a les conduccions i esteses vinculades a Grans Instal·lacions sempre i quan s'acrediti l'existència de
dificultats tècniques que impossibilitin o desaconsellin l'aprofitament de traçats ja existents.

Clau:
A:
C:
Ph:

Ús acceptat
Ús condicionat
Ús prohibit
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6. ÀREES D’ALT NIVELL DE PROTECCIÓ (AANP) EN ANEI I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Protecció
Illots i penyacosta (100 m)
segats

Zones
humides i
dunes

Alzinars

Marines
d’ullastre i
aladern

Barrancs

Protecció, educació ambiental i apropament a la natura
- Preservació estricta

A

A

A

A

A

A

- Conservació activa

A

A

A

A

A

A

- Activitats científiques i d’investigació

A

A

A

A

A

A

- Regeneració del paisatge

A

A

A

A

A

A

C (sobre camins i
caminals establerts
per pla especial)

C (sobre camins i
caminals
establerts per pla
especial)

- Educació ambiental i excursionisme
- Centres d’interpretació i altres
instal·lacions fixes
- Accés motoritzat

C (sobre camins i
C (sobre camins i
C (sobre camins i
C (sobre camins i
caminals
caminals
caminals establerts
caminals establerts
establerts per pla
establerts per pla
per pla especial)
per pla especial)
especial)
especial)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i protecció
civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protecció civil)

Ph

A

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i protecció
civil)

Ph

Ph (excepte
protecció civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protecció civil)

A

Ph

Ph

Ph

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura
- Regadiu a cel obert

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (ja existent;
ídem adobs)

- Regadiu sota protecció

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
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ÀREES D’ALT NIVELL DE PROTECCIÓ (AANP) EN ANEI I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Protecció
Illots i penyacosta (100 m)
segats

Zones
humides i
dunes

Alzinars

Marines
d’ullaste i
aladern

Ph

Ph

Ph

Barrancs

Explotació de recursos primaris
- Regadius

Ph

- Agricultura ecològica

C (sobre sòl
agrícola ja existent)

- Ramaderia extensiva

C (sobre pastures
ja existents)

- Ramaderia industrial
- Construccions de nova planta i
ampliacions, lligades a l’explotació
- Manteniment de construccions lligades
a l’explotació
- Activitat silvícola de conservació

Ph

Ph
C (sobre sòl
agrícola ja
existent)
C (sobre
pastures ja
existents)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

A

Ph

Ph

A

A

A

Ph

Ph

Ph

A

A

Ph

C (usos tradicionals
regulats per pla
especial)

Ph

- Explotació silvícola productiva

Ph

Ph

Ph

C (usos
tradicionals
regulats per pla
especial)

- Repoblació forestal

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Rompudes per a conreus

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (d’acord amb la
legislació vigent)

C (d’acord amb
la legislació
vigent)

Ph

C (d’acord amb
la legislació
vigent)

C (d’acord amb la
legislació vigent)

C (d’acord amb
la legislació
vigent)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Caça
- Activitat extractiva

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
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ÀREES D’ALT NIVELL DE PROTECCIÓ (AANP) EN ANEI I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
Zones
Marines
Protecció
Illots i penyaUSOS
Alzinars
Barrancs
humides i
d’ullastre i
costa (100 m)
segats
dunes
aladern
Activitats rurals complementàries
- Restaurants

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Cases de colònies

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Àrees d’acampada

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Transformació agrària

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Indústria general

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (a platges, amb
les limitacions que
estableixi el PE de
ANEI)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph (excepte
senyalització
marítima)

Ph (excepte
senyalització
marítima)
Ph (excepte
servei a
senyalització
marítima,
soterrada)

Ph (excepte defensa
contra incendis)

Ph

C (només elèctrica i
telecomunicació per
camins i soterrada)

C (només
elèctrica i
telecomunicació
per camins i
soterrada)

Ph

Ph

Ph

Indústria

Equipaments*

- Equipaments sense construcció
- Resta d’equipaments

Infraestructures
- Petites infrastructures
- Conduccions i esteses (electricitat,
aigua, telecomunicacions)

Ph (excepte servei
a senyalització
marítima,
soterrada)

Ph

Ph

Ph (excepte
defensa contra
incendis)
C (només
elèctrica i
telecomunicació
per camins i
soterrada)

- Antenes telefonia mòbil

Ph

Ph

Ph

- Carreteres noves

Ph

Pn

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (desviaments
por raons
ambientals amb
EIA)

C (desviaments per
raons ambientals
amb EIA)

Ph

- Pistes forestals

Ph

Ph
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ÀREES D’ALT NIVELL DE PROTECCIÓ (AANP) EN ANEI I ÀREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
Protecció costa lllots i penya(100 m)
segats

USOS

Zones humides
Alzinars
i dunes

Marines
d’ullastre i
aladern

Barrancs

Infraestructures
- Camins nous

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Aparcaments

C (amb les
limitacions
establertes pel PE
d’ANEI; mai sobre
vegetació penyal
litoral)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Ports i ports esportius

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Grans instal·lacions

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ús residencial
- Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos els
prefabricats i/o desmuntables
* definició segons les DOT

Clau:
A:
C:
Ph:

Ús admès
Ús condicionat
Ús prohibit
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

7. ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCS (APR)
EROSIÓ
EROSIÓ MIG EROSIÓ ALT

USOS

INUNDACIÓ

INCENDIS
ALT
MOLT ALT

CONTAMINACI DESPRENIMENTS
Ó AQÜIFERS

Protecció i educació ambiental
Preservació estricta
Conservació activa
Activitats científiques i d'investigació.
Educació ambiental

Regeneració del paisatge

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C (informe
C ( informe
C (informe
C (informe favorable
C (informe favorable
C (informe favorable
favorable del CIMe
favorable del CIMe
favorable del CIMe
del CIMe del
del CIMe del
del CIMe del
Ph
del programa
del programa
del programa
programa educatiu
programa educatiu
programa educatiu
educatiu
educatiu
educatiu
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi d’incidència
d’incidència
d’incidència
d’incidència
d’incidència
d’incidència
d’incidència
ambiental)
ambiental
ambiental
ambiental
ambiental
ambiental
ambiental
C ( Estudi
d’incidència
ambiental)

Centre d'interpretació i altres
instal·lacions fixes

Excursionisme

Accés Motoritzat

C ( Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C ( Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C ( Estudi
d’incidència
ambiental)

C (compliment
decret 101/93 i Llei
Ph
A
81/68)
C (vehicles
C (vehicles
C (vehicles
C (vehicles
C (vehicles
C (vehicles
d’explotació
d’explotació
d’explotació
d’explotació
d’explotació
d’explotació
agropecuària i
agropecuària i
agropecuària i
agropecuària i
agropecuària i
agropecuària i
forestal, i protecció forestal, i protecció forestal, i protecció forestal, i protecció forestal, i protecció forestal, i protecció
civil)
civil)
civil)
civil)
civil)
civil)
A

A

Ph

Ph

Ph

Ph

Explotació de recursos primaris
Agricultura de secà i pastura
Regadiu a cel obert

A

A

A

A

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCS (APR) **
EROSIÓ
EROSIÓ MIG EROSIÓ ALT

USOS

INUNDACIÓ

INCENDIS
ALT

MOLT ALT

CONTAMINACI DESPRENIMENTS
Ó AQÜIFERS

Explotació de recursos primaris
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
A
A
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A
A
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Informe de DG.
Recursos Hídrics)

Manteniment de construccions
lligades a
explotació.

A

A

A

Activitat silvícola de conservació

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Regadiu sota protecció
Regadius nous
Agricultura ecològica
Ramaderia extensiva
Ramaderia industrial
Construccions de nova planta i
ampliacions, lligades a l'explotació.

Explotació silvícola productiva

Repoblació forestal
Rompudes per a conreus
Caça
Activitat extractiva

Ph
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
A
A

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
A
A
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
A
A
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A

A

C (Estudi
C (Estudi
d’incidència
d’incidència
ambiental)
ambiental)
C (Estudi
C (Estudi
d’incidència
d’incidència
ambiental i projecte ambiental i projecte
d’explotació)
d’explotació)
C (Estudi
C (Estudi
d’incidència
d’incidència
ambiental)
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi d’incidència
ambiental)

Ph

C (Estudi d’incidència
ambiental)

A
A

A
A

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

A

A

A

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi d’incidència
ambiental)

C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
C (Estudi
d’incidència
d’incidència
d’incidència
d’incidència
ambiental)
ambiental)
ambiental)
ambiental)
C (Estudi
C (Estudi
d’incidència
Ph
A
A
A
d’incidència
ambiental)
ambiental)
A
A
A
A
A
A
Ph (excepte al
Ph (excepte al
Ph (excepte al
Ph (excepte al
Ph (excepte al
Ph (excepte al
contemplat al PDS contemplat al PDS contemplat al PDS contemplat al PDS contemplat al PDS contemplat al PDS
pedreres)
pedreres)
pedreres)
pedreres)
pedreres)
pedreres)
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCS (APR) **
EROSIÓ

USOS

EROSIÓ MIG

EROSIÓ ALT

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

INUNDACIÓ

INCENDIS

CONTAMINACI
DESPRENIMENTS
Ó AQÜIFERS

ALT

MOLT ALT

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

Explotació de recursos primaris
Construccions de nova planta
lligades a l'activitat agrícola no
professional
Construccions de nova planta
lligades a l'activitat ramadera no
professional

Activitats rurals complementaries
Agroturisme
Hotels rurals
Restaurants
Cases de Colònies
Àrees d'Acampada (resta
d’equipament)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph
Ph
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph
Ph
Ph
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Indústria
Transformació agrària
Industrial General

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph

Ph
Ph

Equipaments*
Equipaments sense construcció
Resta d'equipaments

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
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ANNEX MATRIUS D’USOS EN SÒL RÚSTIC

ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCS (APR) **
EROSIÓ

USOS

INUNDACIÓ

EROSIÓ MIG

EROSIÓ ALT

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental, excepte
Ph l’ampliació)

Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

INCENDIS

CONTAMINACI
DESPRENIMENTS
Ó AQÜIFERS

ALT

MOLT ALT

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi d’incidència
ambiental i depenen del
tipus de infrastructura)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Infrastructures
Petites infrastructures
Conduccions i esteses (electricitat,
aigua, telecomunicacions)

Antenes de Telefonia Mòbil

Carreteres Noves

Millores de traçat i ampliació

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Pistes Forestals
Camins Nous
Aparcaments

C (Estudi
C (Estudi
Altres instal·lacions de més de 200
d’incidència
d’incidència
m² de superfície (abocadors urbans,
ambiental i
ambiental i depenen
d'inerts, de residus)
depenen del tipus
del tipus de
de infrastructura)
infrastructura)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental,
compliment PE
telefonia mòbil)
Ph

C (Estudi d’incidència
ambiental)
C (Estudi d’incidència
ambiental)
C (Estudi d’incidència
ambiental, compliment
PE telefonia mòbil)
Ph
C (Estudi d’incidència
ambiental, excepte Ph
l’ampliació)
Ph
Ph
Ph

Ús Residencial
Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos
els prefabricats i/o els desmuntables.
* definició segons les DOT

Ph

Ph

**Per determinar el règim d'usos s'ha d'aplicar també la matriu corresponent a la categoria de sòl rústic subjacent.

Clau:
A:
C:
Ph:

Ús acceptat
Ús condicionat
Ús prohibit
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III. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ
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III.

PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

Sèrie “Sistema d’assentaments, equipaments i infraestructures”
Sèrie “Protecció de riscs”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plànol número 7
Plànol número 8
Plànol número 9
Plànol número 10
Plànol número 11
Plànol número 12
Plànol número 15
Plànol número 18
Plànol número 19
Plànol número 23
Plànol número 24
Plànol número 25
Plànol número 26

Sèrie “Sòl Rústic”
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Plànol número 7
Plànol número 8
Plànol número 9
Plànol número 16
Plànol número 25

Sèrie “Àrees de Reconversió Territorial”
•
•
•
•
•
•

Plànol número 1
Plànol número 2
Plànol número 3
Plànol número 5
Plànol número 6
Plànol número 7

Plànol número 7
Plànol número 8
Plànol número 9.
Plànol número 11.
Plànol número 24.
Plànol número 25
Plànol número 26
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591000

592000

593000

Santa Teresa

Punta des Marès

594000

595000

596000

597000

Punta de sa Cova

Cap de
sa Paret

Cap Fornells

Punta Mala
Cala Roja

4435000

Caló Blanc

Punta Negra

Cala
Mica

Badia de
Fornells

Penyes Blanques
Punta de sa Talaieta

4434000

4434000

Punta Prima

s'Albufereta

Sant Antoni

Punta sa Creu
Cala Tirant

Cala Tirant
Tirant Nou

Binidonairet

Urb. Ses Salines

nimel.là Vell

Escull des Corb Marí

Cala Blanca

Son Moscard

Estància d'en Pascual

4431000

4431000

Binicreixent
Bellamirada de Baix

sa Mota Gran
P

va

4430000

4430000

Bellamirada de Dalt

591000

Consell Insular de Menorca

592000

Govern de les Illes Balears
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rre

n

t
593000

C7

To

23

PM 710
Montpalau

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Infraestructures portuaries
i instal·lacions marítimes
Ports esportius
Sistema general aeroportuari
Àrea de cautela aeroportuària
Aeròdrom
Heliport
Línia autobús
Parades principals d'autobús.

x

Binissarria

Binialcalà

9

ses Salines Noves

s'Albufera
Binissarret

8

>

Santa Victòria

va Vella

7

or

Lluriac Vell

Lluriac Nou

6

gad

es Prat

5

Sistema d'assentaments
Nuclis tradicionals
Centre històric
Zones turístiques
Àrea de reconversió territorial
Nuclis rurals
Altres nuclis urbans
Equipaments
Equipament públic
Sistema general de zones
d'intrès per a la defensa.
Xarxa viària
Xarxa primària
Xarxa primària proposada
Implantació de carril de vehicles
lents en diversos trams
Xarxa secundària
Xarxa secundària proposada
Camins rurals
Altres camins rurals
Camí de cavalls
Aparcaments
Infraestructures de transport: ports i aeroports

4432000

ca

rre

Ca

Punta
des
Cagalló

594000

Estància d'en Siano
595000

596000

597000

PLA TERRITORIAL INSULAR DE MENORCA
Sistema d'assentaments, equipaments i infraestructures

3

Æü

s'Era

lan

des

Tirant Vell

Santa Creueta

a

Roj

la B

nta

ses Casetes Noves

a
Cal

Ca

Cala Teulera

Pu

ses Cases Noves

Badia de Fornells

nta

s'Almudaina

>

Pu

Estància d'en Magister

Illa des Revells

4433000

Estany
de
Binidonaire

C7

Binidonairet

Tirant Vell

4433000

Illa de ses Sargantanes

23

Binidonaire

2

LLEGENDA

Cala Cabra Salada

oc
des B

Punta Llarga

Cavalleria

>

Fornells

Serra

s'Olla

4432000

Cala Estret

Fornells

1
4

4435000

Punta d'en Valent
sall

ü
Æ

Punta de Ferragut

598000

Escull de Tirant

Transport i emmagatzematge d'energia
Xarxa d'alta tensió existent
Xarxa de mitja tensió exsitent
Xarxa subterrània de mitja tensió
Xarxa de mitja tensió nova
Dipòsit de Combustible
Poliducte
Central Elèctrica
Reserva per a la canalització
d'infraestructures.
Descàrrega de combustible
Sòl Rústic Protegit
Alt nivell de protecció
Nivell de protecció normal

ð

Límit municipal

598000

Signes convencionals

Carreteres i carrers
Paret seca
Corves de nivell
Edificis
Torrents

0

200

400

600

800

1000 m

Sistema UTM. FUS 31- N
Escala 1: 25.000

7

Modificació
Nov-05

599000

600000

601000

602000

603000

604000

605000

606000

na Grells

Punta Pentinat
4435000

en To

sque
ta
Illa d'en Tosqueta

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

4435000

Cala

1

LLEGENDA

Cap Negre

Sistema d'assentaments
Nuclis tradicionals
Centre històric
Zones turístiques

Caló des Peix
4434000

4434000

Àrea de reconversió territorial

es Tè Roig

Nuclis rurals
Altres nuclis urbans

Equipaments
Equipament públic

ló

la

Ca

Ca

Xarxa viària

Ve

de

rd

Pu
a

nt

na Tortuga

4433000

4433000

Cap Gros
Arenal de
Son Saura

Escull d'en Taronger

Escull Gros

ses
Olles

Æü

Cap des Redoble
4432000

4432000

Punta Codolar

Escull d'en Puig

Cala
Morts

na Xeringa

Punta de na Ferradura

Arenal
d'en Castell

x
Transport i emmagatzematge d'energia

Línia autobús
Parades principals d'autobús.

4431000

Punta d'en Siulet

Punta des
Nou Covos

>

Urb. de Macaret

4430000

Puig
Roig

Govern de les Illes Balears
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