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ció contenciosa administrativa.
El pagament de la multa imposada pot fer-se a la Tresoreria del Consell
Insular de Mallorca (al carrer Palau Reial, 1, de Palma) o bé mitjançant ingrés
al compte corrent número 2100-0011-83-0201721522, obert a nom de
l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca a l’entitat La Caixa.
Palma, 29 de maig de 2012
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turístics amb els residencials per als habitatges unifamiliars aïllats de les zones
turístiques, la incorporació de l’article 14 del Pla Territorial Insular (PTI), així
com l’adaptació de les matrius dels usos del sòl rústic i de l’article 568 del
PGOU de Ciutadella a la modificació del PTI aprovada definitivament pel Ple
del Consell Insular de Menorca en data 26 de juny de 2006.
Es publica a continuació la normativa relativa a l’esmentada modificació,
d’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de las bases de règim local i resta de disposicions concordants.
Maó, 21 de maig de 2012.

El secretari de l’Agència de Disciplina Urbanística
Manuel García Aguirre

—o—

El conseller executiu
Cristóbal Huguet Sintes

Menorca

Normativa

Num. 10217
Anunci de citació per a notificació per compareixença de providències de constrenyiment del Consell Insular de Menorca

L’article del PGOU que es modifica d’acord amb la present modificació,
queda de la següent manera:
‘Art. 129. Definició i règim.

D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, per a les notificacions de caràcter tributari i article
59 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre, en relació amb les de
caràcter no Tributari, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables al Consell Insular de
Menorca, per mitjà d’aquest anunci, es cita els interessats o els seus representants degudament acreditats, relacionats a continuació perquè en el termini de
QUINZE DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
anunci, compareguin a l’oficina de recaptació del Consell Insular de Menorca,
situada a la Plaça Biosfera, 5 de Maó, per notificar-los les providències de constrenyiment expedides pel servei de recaptació en el procediment executiu que se
segueix contra els esmentats subjectes passius. Transcorregut aquest termini
sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tos els efectes legals el
dia següent al del venciment del termini assenyalat.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o els seu
representat en aquest termini, se’l tindrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Relació procediments executius
Nom deutor
Juan Juan i Pi
Javier Iturbide Urmeneta
M.Carmen Salent Lillo
Fernando Salvador Segura
Luis de Aznar y Coste
Fco.Javier Surinyach Lopez
Ana Mercadal Morera
Al Parico Golfcoun Club Menorca
Anapaula, S.L.
Miguel Triay Portella
Michael John Stuart Roberston
Rosemary Ann Stobart
Carlos Saura Miret
Excomer, S.L.
Rosario Salent Lillo
José Fco. Moll Piris

Concepte
Liq.Costes
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011
Vedat caça 2011

Núm. exp.
PM-11124
PM-10711
PM-10717
PM-11024
PM-11139
PM-11350
PM-11356
PM-11444
PM-11671
PM-11688
PM-11717
PM-11739
PM-11750
PM-12073
PM-10025

Import
1000
178,98
167,43
209,01
157,42
241,63
162,04
290,46
190,53
158,96
160,5
157,42
154,34
213,63
171,79
245,62

Maó, 22 de maig de 2012
El Tresorer
Lorenzo Pons Pons

—o—
Num. 10669
Publicació de la normativa de la modificació puntual del pla
general d’ordenació urbana de Ciutadella per a la compatibilitat
dels usos turístics amb els residencials per als habitatges unifamiliars aïllats de les zones turístiques, la incorporació de l’article 14 del Pla Territorial Insular, així com l’adaptació a les
matrius dels usos del sòl rústic i de l’article 568 del PGOU de
Ciutadella a la modificació del PTI. (46PGM11201)
Complementant l’anunci publicat en el BOIB núm. 43, de 24.03.2012,
relatiu a l’acord del Ple del Consell Insular de Menorca, de 21.11.2011, en el
qual s’adopta l’acord d’aprovar definitivament amb prescripcions la modificació puntual del PGOU de Ciutadella de Menorca per a la compatibilitat dels usos

1.Comprèn els torrents i els espais laterals que constitueixen el seu curs i
llit.
2.Els llits dels torrent són de domini públic, com també ho són els espais
qualificats aixi per la Legislació d’aigües, i en concret les referències de l’article 6 del RDL 1/2001 de la llei d’aigües, i als articles 6, 7, 8, 9 14 i 78 del seu
reglament.
3.Els restants terrenys d’aquest sistema tindran la consideració de sòl no
urbanitzable objecte d’especial protecció.
4. Sens perjudici del disposat en la matriu d’usos del sòl rústic número 7
d’aquest PGOU, en les zones amb risc d’inundació serà d’aplicació l’establert
en l’article 78 del Pla Hidrològic de les Illes Balears.’
‘Art 568. Regulació de l’ús turístic al sòl rústic
1.-Les modalitats admeses, quan l’ús turístic estigui permès per les
Matrius d’Ús del Sòl Rústic de l’Annex I d’aquestes normes per raó de la categoria a la qual estan adscrits els terrenys, seran:
a) Hotel rural. Segons la definició que es fa a l’article 569 de definició de
les activitats regulades a les Matrius d’Ús de Sòl Rústic de l’Annex I.
b) Establiment d’agroturisme. Segons la definició que es fa a l’article 569
de definició de les activitats regulades a les Matrius d’Ús de Sòl Rústic de
l’Annex I.
c) Habitatge turístic de vacances: S’entén per habitatge turístic de vacances, i segons la Llei 2/1999 General Turística de les Illes Balears, l’establiment
unifamiliar aïllat, en què es presti servei d’allotjament, amb un número limitat
de places, que disposa, per estructura i serveis, de les instal·lacions adequades
per a la conservació, l’elaboració i el consum d’aliments dins l’establiment, i
que utilitzi les vies habituals de comercialització turística o que ofereixi serveis
turístics.
2.-Per tal d’instal·lar i mantenir una activitat turística en qualsevol de les
tipologies enumerades al número anterior i com a requisit indispensable, aquesta s’haurà de localitzar a terrenys rústics que constitueixin finca o unitat rústica
on funcioni efectivament, segons certificat expedit per la Conselleria
d’Agricultura corresponent, 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 formular la pertinent declaració responsable d’inici d’activitat turística 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 del Pla Territorial
Insular de Menorca (PTI).
3.- 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.
4.- Els establiments turístics en sòl rústic podran disposar de serveis de
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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 primària o secundària.’
‘Títol Setè.- Determinacions dispositives sobre destinació del sòl per a equipaments, infrastructures i serveis públics generals i autonòmics.
Capítol Primer. Subministrament d’energia.
Article 588.- Ús del sòl per a fons primàries d’energia
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 municipals sobre instal·lacions d’emmagatzematge de fonts d’energia primària i d’aprofitament d’aquesta per a la producció
d’energia elèctrica:
1.-Producció d’energia elèctrica, proveïment de gas natural i utilització de gas natural liquat:
1.1.-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.
1.2.-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 infrastructura 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.
1.3.- Utilització de gas natural liquat com a font d’energia primària.
1.3.1.- 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.
1.3.2.- Previsió en principi (sense perjudici del seu increment en cas necessari) d’una planta satèl·lit a Ciutadella, que podrà estar separada de les altres plantes previstes en el PTI (art. 14), sense perjudici de la possibilitat posterior de configurar una xarxa integrada.
2.- Producció d’energia elèctrica a partir d’energies renovables:
2.1.- 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.
3.-Energia solar i altres energies renovables:
3.1.- 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.
3.2.- 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.
3.3.- L’autorització d’infrastructures 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 infrastructures’ 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.’
‘disposició addicional segona:
‘Per a les parcel·les edificades o pendents d’edificació qualificades de zones turístiques pel títol VIII del PTI que tinguin assignat, conforme a les determinacions d’aquest instrument d’ordenació urbanística, l’ús residencial en tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat, s’admetrà igualment, sempre en la mateixa tipologia, l’ús turístic definit per la seva legislació turística específica.
A l’efecte, del que es disposa en el paràgraf anterior, s’ha d’entendre per tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat aquella que coincideix amb la definició que
se’n fa a l’article 48.1.2.1 del PTI, qualsevol que sigui la terminologia emprada per l’instrument de planejament per designar-la.’

ANNEX I: MATRIUS PROPOSADES
1. SÒL RÚSTIC DE RÈGIM GENERAL
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Protecció i educació ambiental
- Preservació estricta
- Conservació activa
- Activitats científiques i d’investigació
- Regeneració del paisatge
- Excursionisme
- Accés motoritzat

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura
- Regadiu a cel obert
- Regadiu sota protección
- Regadius nous
- Agricultura ecològica
- Ramaderia extensiva
- Ramaderia industrial
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A
A
A
A
C (sobre camins i caminals de domini públic)
C (només sobre camins de domini públic per a vehicles aliens a l’explotació
agropecuària ii forestal, i protecció civil)

- Rompudes per conreus
- Caça
- Activitat extractiva
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat agrícola no profesional
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat ramadera no professional

A
A
A
C (només amb reutilització d’aigues depurades)
A
A
C (subjecta, si escau, a l’avaluació d’impacte ambiental; tractament i depuració de
residus; integració paisatgística de les construccions)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
A
A
A
C (amb estudi previ d’impacte ambiental i paisatgístic i amb espècies vegetals
autòctones)
C (sobre camps en procés d’abandonament)
C (d’acord amb la legislació vigent)
C (amb estudi d’impacte ambiental i projecte de restauració)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
- Restaurants
- Cases de colònies
- Àrees d’acampada

C (sobre edificacions ja existents)
C (sobre edificacions ja existents)
C (sobre edificacions ja existents i a prop de les carreteres)
C (sobre edificacions ja existents)
C (d’acord amb un projecte presentat i aprovat pel CIM)

Indústria
- Transformació agraria
- Indústria general

C (depuració de residus)
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
- Repoblació forestal

Equipaments *
- Equipaments sense construcció (àrees recreatives)
- Resta d’equipaments

Infraestructures
- Conduccions i esteses (electricitat, aigua, telecomunicacions)
- Antenes de telefonia móvil
- Altres petites infraestructures
- Carreteres noves
- Millores de traçat i ampliació
- Camins nous
- Aparcaments
- Altres instal.lacions de més de 200 m2 de superfície
(abocaments urbans, abocadors d’inerts, de residus)

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

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

A
C (excloses les conques visuals de carreteres, segons pla especial)
A
C (estudi d’impacte ambiental)
C (estudi d’impacte ambiental)
C (justificats per millorar l’explotació agrària o accés a
equipaments admesos; amb informe vinculant del CIM)
C (pels volts de platges; dimensionats, si s’escau, segons la capacitat d’acollida de
les platges)
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)

Ph

*definició segons les DOT

Clau:
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit

2- AREES DE TRANSICIÓ (AT)
Protecció i educació ambiental
- Preservació estricta
- Conservació activa
- Activitats científiques i d’investigació
- Regeneració del paisatge
- Excursionisme
- Accés motoritzat

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

A
A
A
A
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)

A
A
A

BOIB
- Nous regadius
- Agricultura ecològica
- Explotacions de ramaderia extensiva
- Explotacions de 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
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- Roturacions per a cultius
- Caça
- Activitat extractiva
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat agrícola no professional
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat ramadera no professional

C (només amb reutilizació d’aigües depurades)
A
C
Ph
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
A
A
A
C (amb estudi previ d’impacte ambiental i paisatgístic i amb espècies vegetals
autòctones)
C (sobre camps en procés d’abandó)
C (d’acord amb la legislació vigent)
C (amb estudi previ d’impacte ambiental i projecte de restauració)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
- Restaurants
- Cases de colònies
- Àrees d’acampada

C (sobre edificacions ja existents)
C (sobre edificacions ja existents)
C (sobre edificacions ja existents i propers a carreteres)
C (sobre edificacions ja existents)
C (conforme amb un projecte presentat i aprovat pel CIM)

Indústria
- Transformació agrària
- Indústria general

C (depuració de residus)
C (depuració de residus)

Equipaments*
- Equipaments sense construcció (àrees recreatives)
- Resta d’equipaments

Infraestructures
- Conduccions i esteses (electricitat, aigua, telecomunicacions)
- Antenes de telefonia mòbil
- Altres petites infraestructures
- Noves carreteres
- Millores de traçat i ampliació
- Nous camins
-Aparcaments
-Altres instal·lacions de més de 200m2 de supefície
(abocaments urbans, abocadors d’inerts, de residus)

Ús residencial
- Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos els prefabricats i/o desmuntables
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C (amb informe vinculant del CIM)
C (relacionats amb activitats declarades d’interès general, conforme a la Llei
6/1997 que regula el sòl rústic, i amb avaluació d’impacte ambiental)

A
C (excloses les conques visuals de les carreteres, segons Pla Especial)
A
C (estudi d’impacte ambiental)
C (estudi d’impacte ambiental)
C (justificats per millorar l’explotació agrária o accés a equipaments admesos; amb
informe vinculant del CIM)
C (en les immediacions de platges; dimensionats, si s’escau, segons capacitat
d’acollida de platges)
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)

Ph

*definició segons les DOT

Clau:
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit

3. ÀREA D’INTERÈS AGRARI (AIA)
Protecció de la natura i educació ambiental
- Preservació estricta
- Conservació activa
- Activitats científiques i d’investigació
- Regeneració del paisatge
- Excursionisme
- Accés motoritzat

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura
- Regadiu a cel obert
- Regadiu sota protecció
- Regadius nous
- Agricultura ecològica
- 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
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat agrícola no professional
- Construccions de nova planta lligades a l ‘activitat ramadera no professional

A
A
A
A
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)

A
A
A
C (només amb reutilització d’aigües depurades i amb informe vinculant del CIM)
A
A
C (subjecte, si escau, a avaluació d’impacte ambiental; tractament i depuració de
residus; integració paisatgística de les construccions)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
A
A (vocacional, manteniment i conservació de l’ullastrar dintre del sòl agrari)
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)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
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Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
- Restaurants
- Cases de colònies
- Àrees d’acampada

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

Indústria
- Transformació agrària
- Indústria general

C (annexes a explotacions agràries, depuració de residus)
Ph

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

Infraestructures
- Petites infraestructures
- Conduccions i esteses (electricitat, aigua, telecomunicacions)
- Antenes de telefonia mòbil
- Carreteres noves
- Millores de traçat i ampliació
- Camins nous
- Aparcaments
- Grans instal·lacions (excloses les energies renovables regulades a l’article 588)

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

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)

A
A
C (excloses les conques visuals de les carreteres, segons el Pla d’antenes)
C (estudi d’impacte ambiental)
C (estudi d’impacte ambiental)
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 ‘impacte ambiental. Plantes de tractament de
residus, dessaladores, plantes depuradores municipals)

Ph

*definició segons les DOT

Clau:
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit

4. ÀREES D’INTERÈS PAISATGÍSTIC I ÀREES RURALS D’INTERÈS PAISATGÍSTIC
(AIP I ARIP)
Protecció de la natura i educació ambiental
- Preservació estricta
- Conservació activa
- Activitats científiques i d’investigació
- Regeneració del paisatge
- Excursionisme
- Accés motoritzat

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

A
A
A
A
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)

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

A
A
Ph
C (només amb reutilització d’aigües depurades i amb informe vinculant del CIM)
A
A
Ph
C (segons requeriments formals i d’integració paisatgística)
A
A
C (atenent criteris paisatgístics i evitant tallades arreu i pistes noves sens estudi
previ d’impacte)
C (amb espècies autòctones)
C (sobre camps abandonats)
C (d’acord amb la legislació vigent)
Ph

Activitats rurals complementàries
- Agroturisme
- Hotels rurals
- Restaurants
- Cases de colònies
- Àrees d’acampada

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

Indústria
- Transformació agrària

C (annexes a l’explotació per a la transformació de la producció pròpia; depuració de resi-

- Indústria general

Ph

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

C (amb informe vinculant del CIM)
C (amb informe vinculant del CIM)

dus)
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Infraestructures
- Petites infrastructures

- Conduccions i esteses (electricitat, aigua, telecomunicacions)
- Antenes de telefonia mòbil
- Carreteres noves
- Millores de traçat i ampliació
- Camins nous
- Aparcaments
-Grans instal·lacions (excloses les energies renovables, regulades a l’art. 588)

Residencial
- Habitatge unifamiliar aïllat, inclosos elsprefabricats i/o desmuntables
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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)**
Ph
Ph
C (estudi d’impacte ambiental)
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)

Ph

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

Clau:
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit
5. ANEI.- PROTECCIÓ NORMAL,AREES NATURALS D’INTERES (ANIT) I AREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Conreus i pastures

superficie forestal
Arbrada

Matollars

Zones humides i
dunes en ANIT

Barrancs en
ANIT

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

Protecció, educación ambiental i apropament a la natura
- Preservació estricta
A
- Conservació activa
A
- Activitats científiques
A
i d’investigació
- Educació ambiental
C (sobre camins i
i excursionisme
caminals establerts
per Pla Especial)
Especial; en ANIT
sobre viari de domini
públic)
- Regeneració del paisatge
A
- Centres d’interpretació i
C (en ANEI, segons
- Altres instal.lacions fixes
Pla Especial i sempre
En edificacions
Existents)
- Accés motoritzat
C (En ANEI, sobre
Camins establerts per
pla especial; prohibit
a la xarxa quaternària,
excepte agrupecuari i
ambiental; en ANIT
sobre viari de domini
públic i accesos a
l’explotació
agropecuària)

C(en ANEI, sobre
camins i caminals
establerts per Pla
sobre viari de domini
públic)

C(en ANEI, sobre camins
i caminals establerts per
Pla Especial; en ANIT

C (sobre viari
de domini públic)

C (sobre viari
de domini públic)

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

A
C (En Anei,segons Pla
especial i sempre en
edificacions existents)

A
Ph

A
Ph

C (En ANEI, sobre
camins establerts per
pla Especial; prohibit a
la xarxa quaternària,
excepte agropecuari i
ambiental; en ANIT,
sobre viari de domini
públic i accesos a
l’explotació
agropecuària)

Ph (excepte
protecció civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protección civil)

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

A
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
Ph

A
A
Ph
Ph

Ph

Ph

Ph

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

C (excepte caprí i porcí)

Ph

Ph
Ph

C (excepte caprí
i porcí)
Ph
Ph

Ph
Ph

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

A

A

Ph

A

A
C (segons criteri
d’ordenació forestal i
Inclusió en el Registre
d’explotacions
forestals de les
Balears)

A
Ph

Ph
Ph

A
Ph

- Agricultura ecològica

- 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 A
- Explotació silvícola productiva
C (segons criteri
D’ordenació forestal i
Inclusió en el Registre
D’explotacions
Forestals de les
Balears)
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- Repoblació forestal

C (amb estudi previ
D’impacte ambiental i
Paisatgístic i amb
especies vegetals
autòctones)

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

-Rompudes per a conreus
-Caça

Ph
C (d’acord amb la
Legislació vigent)

Ph
C (d’acord amb la
legislació vigent)

C (amb estudi
previ d’impacte
ambiental i
paisatgístic i amb
espècies vegetals
autòctones)
Ph
C(d’acord amb la
legislació vigent)

-Activitat extractiva

Ph

Ph

Ph

C (sobre edificacions
ja existents)

C (sobre edificacacions ja
Existents)
C (sobre edificacacions ja

Activitats rurals complementarias
- Agroturisme
C (sobre edificacions
Ja existents)

05-06-2012
Ph

Ph

Ph
Ph

Ph

Ph
C (d’acord amb
la legislació
Vigent)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

Ph

Ph
C (sobre edificacions ja
existents)
Ph

- Hotels rurals

C (sobre edificacions
Ja existents)

- Restaurants
- Casa de colònies

Ph
C (sobre edificacions
ja existents)

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

- Arees d’acampada

C (en Anei, segons
Pla Especial; en ANIT
segons projecte
presentat i aprovat
pel CIM)

C (en ANEI, segons
Pla Especial en ANIT
segons projecte
presentat i aprovat
pel CIM)

Ph
C (sobre edificacacions ja existents)
C (en ANEI, segons
Pla Especial en
ANIT, segons projecte presentat i
aprovat pel CIM)

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

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (amb informe del
Consell)
C (amb informe del
Consell)

C (amb informe del
Consell)
C (amb informe del
Consell)

C (amb informe
del Consell)
C (amb informe
del Consell)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph (excepte
infraestructures
d’energies renovables
i de proveïment per a
ús domèstic i turisme
rural; altres infraestructures d’energies renovavables, amb estudi previ
d’impacte ambiental)

Ph (excepte
infraestructures
d’energies renovables
i de proveïment per a
ús domèstic i turísme
rural, altres infraestructures d’energies renovables, amb estudi previ
d’impacte ambiental;
també infraestructures
de defensa contraincendis.

Ph

Ph

- Conduccions i esteses
(electricitat, aigua,
telecomunicacions)

C (instal.lacions noves
soterrades i que
segueixin vies de
transport)**

C (instal.lacions noves
soterrades i que
segueixin vies de
transport)**

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

Ph

- Antenes telefonia mobil
- Carreteres noves
- Millores de traçat

Ph
Ph
C (estudi d’impacte
ambiental)
Ph

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

Ph
Ph
Ph
Ph

Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph

Ph
Ph
C (estudi d’impacte
ambiental)
C (estudi d’impacte
ambiental)
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
de tractament de residus
dessaladores, plantes
depuradores municipals)

C (només
elèctrica i
telecomunicacions per camins
i/o soterrada)
Ph
Ph
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Indústria
- Transformació agrària

- Indústria general
Equipaments*
- Equipaments sense
construcció (arees d’esplai)
Resta d’equipaments

Infraestructures
- Petites infraestructures

- Pistes forestals noves
- Camins nous
- Aparcaments

- Grans instal.lacions
(excloses les energies
renovables regulades
a l’art. 588)

Ús residencial
-Habitatge unifamiliar aïllat,
inclosos els prefabricats i/o

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)

Ph
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desmuntables.
*definició segons les DOT
**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: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit
6. ÀREES D’ALT NIVELL DE PROTECCIÓ (AANP) EN ANEI I AREES DE PROTECCIÓ TERRITORIAL (APT)
USOS

Protecció costa
(100m)

Illots i penyasegats

Zones humides
i dunes

Alzinars
d’ullastre i
aladern

Marines

Barrancs

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

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

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

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

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

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

Ph

Ph (excepte
protecció civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protecció civil)

Ph (excepte
explotació
agropecuària,
forestal i
protecció civil)

Ph (excepte
explotación
agropecuària,
forestal i
protecció civil)

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph
C (sobre sòl
agricola ja
existent)
C (sobre
pastures ja
existent)
Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

A
C (ja existent;
ídem adobts)
Ph
Ph
C (sobre sòl
agricola ja

existent)
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

C (sobre
pastures ja
existent)
Ph
Ph

A

Ph

Ph

A

A

A

Ph

Ph

Ph

A

A

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

C (usos tradicionals regulats per
pla especial)
Ph
Ph

Ph

- Repoblació forestal
- Rompudes per a conreus

C (usos tradicionals regulats per
pla especial)
Ph
Ph

- Caça

C (d’acord amb
la legislació
vigent)
Ph

C (d’acord amb
la legislació
vigent)
Ph

Ph

C (d’acord amb
la legislació
vigent)
Ph

C (d’acord amb
la legislación
vigent)

Ph

C (d’acord amb
la legislació
vigent)
Ph

Activitats rurals complementàries
-Agroturisme
Ph
-Hotels rurals
Ph
-Restaurants
Ph
-Cases de colònies
Ph
-Àrees d’acampada
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

Indústria
-Transformació agrària
-Indústria general

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

C (a platges, amb
les limitacions
que estableixi el

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Protecció, educació ambiental i apropament a la natura
- Preservació estricta
A
- Conservació activa
A
- Activitats científiques
A
i d’investigació
- Regeneració del paisatge
A
- Educació ambiental
C (sobre camins
i excursionisme
i caminals
establerts per
pla especial)
- Centre d’interpretació
Ph
i altres instal.lacions
fixes
- Accés motoritzat
Ph (excepte
explotació
agropecuària
forestal i
protecció civil)
Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i pastura A
- Regadiu a cel obert
Ph
- Regadiu sota protecció
- Regadius
- Agricultura
ecològic
- 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

- Activitat extractiva

Ph
Ph

Equipaments*
- Equipaments sense
construcció
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Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

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

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

Ph

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

Ph

Ph

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

- Antenes telefonia mòbil
- Carreteres noves
- Pistes forestals

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

Ph
Ph
Ph

- Camins Nous
- Aparcaments

Ph
C (amb les limitacions establerts,
pel PE d’ANEI;
mai sobre vegetació penya litoral)
Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph
C (desviaments
per raons
ambientals amb
EIA)
Ph
Ph

Ph
Ph
C (desviaments
per raons
ambientals amb
EIA)
Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph
Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Infraestructures
- Petites infraestructures

- Conduccions i esteses
(electricitat,aigua,
telecomunicacions)

- Ports i ports esportius
- Grans instal.lacions

C (només
elèctrica i
telecomunicació per
camins
soterrada)
Ph
Ph
Ph

Ús residencial
- Habitatge unifamiliar
aïllat, inclosos els prefabricats i/o desmuntables
*definició segons les DOT
Clau
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit

7. ÀREES DE PROTECCIÓ DE RISCS (APR)
USOS

Erosió

erosió mig
Protecció i educació ambiental
- Preservació estricta
A
- Conservació activa
A
- Activitats científiques
i d’investigació
A
- Educació Ambiental
C (informe
favorable
del CIM
del programa
educatiu)
- Regeneració del
C (Estudi
paisatge
d’incidència
ambiental)
- Centre d’interpretació
C (Estudi
i altres instal.lacions fixes
d’incidència
ambiental)
- Excursionisme
A

Inundació
erosió alt

Molt alt

Contaminació
aqüífers

Despreniments

alt

Incendis

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

A
A

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

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

A
C(informe
favorable
del CIM del
programa
educatiu)

A
C (informe
favorable
del CIM del
programa
eductatiu)

A
Ph

C (estudi
d’incidència
ambiental)

C (estudi
d’incidència
ambiental)

C (estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C (estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

A

Ph

C (vehicles
d’explotació agropecuària i
forestal,
i protecció civil)

C (vehicles
d’explotació
ció agropecuària i forestal, i
protecció
civil)

A
C (informe
favorable
del CIM
del programa
educatiu)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
C (compliment Decret
101/93 i
Llei 81/68)
C (vehicles
d’explotació agropecuària i
forestal,
i protecció civil)

C(vehicles
d’explotació
agropecuària
i forestal, i
protecció
civil)

C (vehicles
d’explotació
agropecuària
i forestal,i
protecció
civil)

Ph

Explotació de recursos primaris
- Agricultura de secà i
A
i pasturà

A

A

A

A

- Regadiu a cel obert

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’inci
dència ambiental)

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

- Accés motoritzat

- Regatiu sota protecció

C (vehicles
d’explotació agropecuària i forestal, i
protecció
civil)

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

Ph

C (Estudi
d’incidència ambien-

BOIB

- Regadius nous

- Agricultura ecològica
- Ramaderia extensiva
- Ramaderia industrial

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

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

A

- Explotació silvícola
productiva

C (Estudi
d’incidèn
cia
ambiental)

- Repoblació forestal

C (Estudi
d’incidèn
cia
ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambiental)
A
Ph (Excepte al contemplat al
PDS pedreres)
Ph

- Rompudes per a conreus

- Caça
- Activitat extractiva

- Constuccions de nova
planta lligades a l’activitat agrícola no profesional
- Construccions de nova
planta lligades a l’activitat ramadera no
professional

C (Estudi
d’incidència ambiental)

Activitats rurals complementarias
- Agroturisme
C (Estudi
d’incidència
ambiental)
- Hotels rurals

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

- Restaurants

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

- Cases de colònies

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

- Àrees d’acampada
(resta d’equipament)

Indústria
- Transformació agrària

Indústria general
Equipaments*
- Equipaments
sense construcció
- Resta d’equipaments

Ph

C (Estudi d’incidència ambiental)

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

A
A
C (Informe de
DG Recursos
Hídrics)

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

C (Estudi
d’incidència
ambiental)
Ph
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Ph

A

A

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

tal)
C (Estudi
d’incidència ambiental)
A
A
C (Estudi
d’incidència ambiental)
C (Estudi
d’incidèn
cia ambiental)
A
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C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A
A
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A
A
Ph

A
A
Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi d’incidència ambiental)

Ph

A

A

A

C (Estudi
d’incidèn
cia ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambieni projecte
d’explotació)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència ambiental)
A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

A
Ph (excepte al contamplat al
PDS pedreres)
Ph

A
Ph (excepte el
contemplat al
PDS pedreres)

A
Ph (excepte el
contemplat al
PDS pedreres)

A
Ph (excepte el
contemplat al
PDS pedreres)

Ph

Ph

Ph

A
Ph (Excepte al contemplat al
PDS pedreres)
Ph

A
Ph (excepte
al contemplat
PDS pedreres)

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència ambien.
tal)
C (Estudi
d’incidència ambien.
tal)
C (Estudi
d’incidència ambien.
tal)
C (Estudi
d’incidència ambien.
tal)
Ph

Ph

C (Estudi
d’incidènCia ambiental)
C (Estudi
d’incidènCia ambiental)
C (Estudi
d’incidènCia ambiental)
C (Estudi
d’incidènCia ambien-

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència
ambiental

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)
C (Estudi
d’incidència
ambiental)

Ph

C (Estudi
d’incidència ambiental)
Ph

C (Estudi
d’incidència ambiental)
Ph

Ph

C (Estudi
d’incidència ambiental)
Ph

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

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

BOIB
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Infraestructures
- Petites infraestructures

- Conduccions i esteses
(electricidad,aigua,
telecomunicacions)
- antenes de telefonia
mòbil

- Carreteres Noves

- Millores de traçat i
ampliació

- Pistes forestals

- Camins Nous

C (Estudi
d’incidència ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambiental, compli
ment PE telefonia
mòbil
C (Estudi
d’incidència ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambiental)
l’ampliació)
C (Estudi
d’incidència ambiental)
C (Estudi
d’incidència ambiental)

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

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

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)

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

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

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

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi

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

C (estudi
d’incidència
ambiental)

C (Estudi d’incidència ambiental)

Ph

Ph

C (Estudi d’incidència ambiental)

Ph

excepte Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

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

Ph

Ph

Ph

Ph

C (Estudi
incidència
ambiental
i depenen
del tipus de
infraestructura)

Ph

Ph

Ph

Ph

Ph

- Aparcaments

C (Estudi
d’incidència
ambiental)

- altres instal.lacions
de més de 200 m2 de
superfície (abocadors
urbans, d’inerts,
de residus)

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

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

Ph

Ph

Ús residencial
- Habitatge unifamiliar
aïllat, inclosos els
prefabricats i/o els
desmuntables
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*definició segons les DOT
**Per determinar el règim d’usos s’ha d’aplicar també la matriu corresponent a la
categoria de sòl rústic subjacent.

Clau
A: Ús acceptat
C: Ús condicionat
Ph: Ús prohibit

—o—

Eivissa
Num. 10662
Anunci del Consell Insular d’Eivissa de citació per compareixença de actes de gestió recaptadora.
Elena Riera Costa, Tresorera del Consell Insular d’Eivissa.
Faig saber: De conformitat amb el que disposa l’article 112 de la Llei general tributària, 58/2003, de 17 de desembre, i havent-se intentat la notificació a l’interessat o al seu representant dues vegades sense que hagi estat possible practicar-la per causes no imputables a l’administració, es posa de manifest mitjançant
aquest anunci que es troben pendents de notificar els actes de gestió recaptadora, els interessats, expedients i procediments administratius en periode voluntari dels
quals es relacionen a continuació.
Aquets han de comparèixer, per si mateixos o mitjançant un representant degudament acreditat, en el termini de 15 dies naturals comptats des de l’endemà
de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores, en aquesta Tresoreria del Consell Insular
d’Eivissa, avinguda Espanya 49, 1er pis. Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent
al del venciment del termini assenyalat per a la compareixença.
Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu representant en aquest termini, se’l tindrà per notificat de les successives actuacions i
diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
En cas de disconformitat, poden interposar recurs previ obligatori de reposició davant la tresorera del Consell Insular d’Eivissa en el termini d’un mes comptador des de la data de publicació d’aquesta notificació, d’acord amb l’establert a l’article 14.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local

