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1. ANTECEDENTS 

En adequació de les Normes Subsidiàries de Marratxí a la normativa urbanística 
sobrevinguda, tal i com estableix l’article 60 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació 
i ús del sòl i l’article 176 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl, per l’illa de Mallorca, i per donar compliment a la Disposició 
transitòria quarta de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, modificada 
per la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental 
de les Illes Balears, sobre la implementació de xarxa de sanejament, l’Ajuntament de 
Marratxí mitjançant acord plenari de data 27/09/16 (BOIB nº 138 de 01/11/16) va 
expressar el seu compromís de dotar de clavegueram als nuclis urbans de Can Domingo 
(Sa Cabaneta), Marratxinet, Es Garrovers i Son Caulelles (Pòrtol). 

Actualment es troben en tramitació els projectes de Can Domingo, Es Garrovers i Son 
Caulelles.  

No obstant, estudiat el cas particular del nucli de Marratxinet i donades les 
característiques de l’àmbit, la baixa densitat de població del nucli i el medi en el qual 
s’implanta, resulta necessari acollir-se a la Disposició addicional vuitena de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (d’ara en endavant LOUS), per exonerar 
la implantació d’aquesta xarxa de clavegueram al nucli urbà de Marratxinet. Disposició 
que és desplega a la Disposició addicional tercera del Reglament general de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per l’illa de Mallorca (d’ara en endavant 
RLOUS). 

 

2. ÁMBIT I OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ 

L’àmbit d’intervenció objecte de modificació puntual és el nucli urbà de Marratxinet, situat 
al nord del municipi. Es tracta d’un nucli antic, origen del terme municipal que es troba 
aïllat en mig del sòl rústic i separat de la resta de sòls urbans del municipi que compta, 
per part del planejament urbanístic, amb una regulació específica dintre de la qualificació 
de Casc Antic, (CA-C) Casc Antic d’especial protecció, regulat a l’article 137 de les 
NNSS de Marratxí. Es troba representat a les NNSS de Marratxí al plànol D-CL/15 de les 
NNSS (BOCAIB 154 de 11/12/1999). 

L’objecte de la modificació consisteix en l’exoneració del nucli urbà de Marratxinet de la 
implantació de xarxa de sanejament exigible per llei per poder atorgar llicències 
d’edificació de nova planta per ús residencial (Disposició transitòria quarta de la LOUS).  

 

3. JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

Segons l’apartat 3 del l’article 171 del RLOUS és necessari per tramitar l’exoneració 
d’implantació de clavegueram dur a terme una modificació del planejament urbanístic 
vigent, és a dir, de les NNSS de Marratxí de 1999. 

Aquesta modificació està emparada a l’article 58 de la LOUS i l’article 171 del RLOUS, 
que permeten la modificació dels instruments de planejament urbanístic subjecte a les 
mateixes disposicions que regeixen la seva formació i aprovació.  



MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº-10 RELATIVA A L’EXONERACIÓ DEL NUCLI DE MARRATXINET DE DISPOSAR DE XARXA DE CLAVEGUERAM 

4 

 

Aquesta modificació s’ha de dur a terme, segons senyalen aquests articles, mitjançat: 

“Article 171. Modificació dels instruments de planejament urbanístic 

3. Les propostes de modificació d’un instrument de planejament urbanístic han de 
raonar i justificar l’oportunitat i la conveniència de la iniciativa amb relació als 
interessos públics i privats concurrents. L’òrgan competent per tramitar la 
modificació ha de valorar la justificació de la proposta adequadament i, en el cas 
de fer-ne una valoració negativa, l’ha de denegar.  

4. Les propostes de modificacions dels plans urbanístics han de contenir les 
determinacions adequades a la seva finalitat, el contingut i l’abast específics, 
d’entre les pròpies de l’instrument de planejament modificat i, en qualsevol cas, 
han de: 

a) Identificar i descriure, en la documentació escrita i gràfica, les determinacions i 
les normes urbanístiques objecte de modificació. 

b) Establir, mitjançant les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació 
corresponents, les determinacions que s’introdueixen amb la modificació i que 
substitueixen les precedents. 

c) Incorporar, si escau d’acord amb la legislació aplicable, l’informe corresponent 
per al procediment d’avaluació de la mobilitat generada, en els casos que la 
finalitat específica ho requereixin.” 

 

OPORTINUTAT I CONVENIÈNCIA DE LA INICIATIVA 

La present modificació, en compliment de l’apartat 3 del l’article 171 del RLOUS, és 
convenient i oportuna en relació als interessos públics i privats concurrents per acollir-se 
a la referida Disposició transitòria quarta de la LOUS en la seva modificació:  

“Disposició transitòria quarta 

Procediment d’implementació de la xarxa de sanejament 

1. En els sòls urbans d'ús predominantment residencial existents en la data que la 
Llei d’avaluació ambiental de les Illes Balears entri en vigor i que no disposin de 
xarxa de sanejament i per als que no resulti procedent la categoria d'assentament 
en el medi rural ni l'aplicació del previst a la disposició addicional vuitena, es 
poden atorgar llicències d'edificació de nova planta per a ús residencial, així com 
els corresponents finals d'obra, llicències de primera ocupació i cèdules 
d’habitabilitat d'acord amb la normativa aplicable, sempre que concorrin els 
requisits següents: 

a) Que no siguin edificis plurifamiliars. 

b) Que disposin d'un sistema de recollida d'aigües residuals homologat que en 
garanteixi un tractament adequat. 

c) Que els promotors garanteixin, de qualsevol forma admesa en dret, l'execució 
de les obres per a la connexió a la xarxa de sanejament, una vegada que aquesta 
estigui efectivament implantada i en funcionament. 
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d) Que l’ajuntament, mitjançant un acord plenari, hagi expressat el seu compromís 
de: 

i. Dotar de clavegueram a aquestes zones urbanes que no disposin de xarxa de 
sanejament. 

ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de 
clavegueram, modificar el planejament general del municipi, de conformitat amb 
l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta llei. 

e) Que la llicència s'atorgui dins els terminis indicats als punts 2 i 3 d’aquesta 
disposició. 

En compliment del requisit previst a l’apartat 1.b) anterior s’ha d’acreditar que 
l’interessat ha fet una comunicació prèvia en què s’indicarà detalladament el 
sistema homologat de tractament davant l’administració competent en recursos 
hídrics a fi i efecte que controli els possibles impactes sobre el medi ambient. 

En compliment del requisit previst a l’apartat 1.d) anterior, l’acord del ple serà 
eficaç a partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes 
Balears. 

2. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en 
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).i, s’estableixen els següents terminis: 

a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears. 

Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués aprovat el 
corresponent projecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obres ordinàries –
segons sigui el cas- per implantar la xarxa de sanejament a la zona on es 
demanda la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció 
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 

Quan el procés d’aprovació del projecte indicat requereixi d’un informe preceptiu 
i/o vinculant o autorització d’una altra administració, el termini màxim establert 
quedarà interromput. A aquest efecte no computarà en aquest termini el període 
comprès entre la data de sol·licitud de l’informe a l’administració corresponent i la 
data d’entrada a l’ajuntament del citat document. 

No obstant això, el termini no quedarà interromput en els períodes que excedeixin 
del legalment previst en què l’ajuntament no complementi els requeriments o les 
peticions de documentació realitzats per l’administració que ha d’informar o 
autoritzar. 

b) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.a) anterior, 
s’estableix un termini afegit de dos anys des de l’aprovació del corresponent 
projecte. 

Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués adjudicat les obres 
corresponent al projecte anteriorment referit, l’exempció que permet atorgar 



MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº-10 RELATIVA A L’EXONERACIÓ DEL NUCLI DE MARRATXINET DE DISPOSAR DE XARXA DE CLAVEGUERAM 

6 

 

llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense 
vigor. 

c) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.b) anterior, 
s’estableix un altre termini afegit de dos anys des de l’adjudicació de les referides 
obres. Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués executat les 
citades obres, l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el 
punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor. 

d) A les zones on s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 2.c) anterior, 
s’estableix un últim termini d’un any des de l’acta de recepció de les referides 
obres. Si durant aquest termini l’administració responsable, l’ajuntament i/o el 
Govern, no ha posat en funcionament el sistema de depuració, distribució i 
emissió de les aigües depurades de forma adequada, l’exempció que permet 
atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament 
sense vigor. 

3. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en 
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).ii., s’estableixen els següents terminis: 

a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears. Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent 
no hagués aprovat inicialment la modificació del planejament general, l’exempció 
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 

b) A les zones que s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 3.a) anterior, 
s’estableix un termini afegit de dos anys des de l’aprovació inicial de la modificació 
del planejament general. 

Si durant aquest termini l’ajuntament no hagués obtingut l’aprovació definitiva de la 
modificació del planejament general, l’exempció que permet atorgar llicències, 
segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà automàticament sense vigor.” 

La conveniència d’aquesta modificació es conseqüència de la concurrència de distints 
factors que permeten l’exoneració de la implantació de la xarxa de clavegueram que 
s’exigeix per l’atorgament de llicències. Aquestes raons són: les característiques 
excepcionals del sòl urbà sobre el que es pretén implantar la xarxa de clavegueram, ja 
que es tracte d’un nucli antic de dimensions molt reduïdes i d’escassa densitat de 
població, en el qual la implantació d’aquesta infraestructura suposaria un cost molt 
elevat; així com que la seva implantació no suposaria cap avantatge pel medi ambient. 
(La justificació de cada una d’aquestes raons es desenvolupa en els aparts següents). 

Així mateix, la no adequació als articles abans esmentats impediria l’atorgament de 
llicències d’edificació de nova planta per a ús residencial, els corresponents finals d’obra, 
llicències de primera ocupació i cèdules d’habitabilitat d’acord amb la normativa 
aplicable.  

Per el que entenem que queda justificat l’apartat 1.ii de la Disposició transitòria quarta de 
la LOUS als efectes de poder seguir atorgant aquests serveis. 
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ACREDITACIÓ DE L’INTERÉS PÚBLIC 

La present modificació és d’interès públic d’acord amb el que estableix l’article 4.1 del 
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
del Sòl y Rehabilitació Urbana, ja que el servei prestat d’atorgament de llicències es una 
funció pública. 

“Article 4. Ordenació del territori i ordenació urbanística 

1. L’ordenació territorial i la urbanística son funcions públiques no susceptibles de 
transacció que organitzen i defineixen l’ús del territori i del sòl d’acord amb l’interès 
general, determinants les facultats i deures del dret de propietat del sòl conforme 
al destí d’aquest. Aquesta determinació no confereix dret a exigir indemnització, 
llevat dels casos expressament establerts a les lleis. 

L’exercici de la potestat d’ordenació territorial i urbanística haurà de ser motivar, 
amb expressió dels interessos generals a que serveix.” 

 

RELACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBANÍSTIQUES 

Tal i com s’ha exposat amb en el apartats anteriors, es tracta d’una modificació que 
pretén exonerar de l’obligació d’implantació d’una xarxa de sanejament al sòl urbà del 
nucli de Marratxinet acollint-se a la Disposició addicional octava de la LOUS i la 
Disposició  addicional tercera del RLOUS.  

“Disposició addicional tercera 

Exempció de la implantació de la xarxa de sanejament 

1. D’acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la LOUS, i sens 
prejudici de l’establert per als assentaments en el medi rural, així mateix 
excepcionalment i motivadament el planejament urbanístic general pot preveure 
àmbits de sòl urbà on no resulti exigible l’existència de xarxa de sanejament, 
sempre que es compleixi algun dels requisits següents:  

a) Que l’execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques 
geomorfològiques de la zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost 
manifestament elevat. 

b) Que per la seva implantació no suposi cap avantatge per al medi ambient. 

2. Els requisits d’excepció als quals es refereix l’apartat 1 anterior s’han d’acreditar 
respectivament i segons correspongui: 

a) Dins la memòria del pla general, amb la justificació prèvia que el sumatori dels 
costos d’implantació, de manteniment i d’explotació dels sistemes o elements de 
caràcter individual de cada una de les parcel·les o solars, resulta d’una quantia 
inferior a la dels costos corresponents a una xarxa conjunta de sanejament. En la 
justificació dels costs dels sistemes individuals, s’ha de considerar igualment que 
assoleix el mateix nivell de tractament adequat que el que estableix la planificació 
hidrològica. 
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b) Dins la memòria ambiental, justificant objectivament el major avantatge per al 
medi ambient de la previsió de sistemes individuals, singularment en ordre a la 
generació de problemes sanitari, o de risc de contaminació d’aigües superficials, 
fonts o pous d’aigües subterrànies. En tot cas, s’han d’acreditar els requeriments 
establerts en la planificació hidrològica quant a la protecció del domini públic 
hidràulic i per evitar que es deteriorin les masses d’aigua; i que s’assoleix el mateix 
nivell de tractament adequat que el que estableix la planificació hidrològica. 

3. En cas de concórrer les circumstàncies d’excepció per a la implantació de la 
xarxa de sanejament a què es refereix l’apartat 1 anterior, el planejament ha de 
preveure preceptivament, a l’efecte d’autoritzar qualsevol tipus d’obra de 
construcció o d’edificació, la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües 
residuals de caràcter individual com depuradores d’aigua o fosses sèptiques 
estanques i homologades. En tot cas, aquests sistemes han de disposar dels 
requeriments de recollida, tractament i evacuació o emmagatzematge que 
determina la planificació hidrològica.” 

 

Així mateix, l’apartat 3 la Disposició final cinquena de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears que modifica la Disposició transitòria quarta de 
la LOUS, estableix els terminis i situacions per poder dur a terme aquesta exoneració: 

“ii. O, si n’era el cas, a zones urbanes en les quals es trobi inviable la dotació de 
clavegueram, modificar el planejament general del municipi, de conformitat amb 
l’indicat a la disposició addicional vuitena d’aquesta llei. 

3. Per poder fer efectiva la possibilitat d’atorgar aquestes llicències d’edificació en 
el cas del supòsit indicat en el punt 1.d).ii., s’estableixen els següents terminis: 

a) S’estableix un termini màxim d’un any des de l’aprovació de la Llei d’avaluació 
ambiental de les Illes Balears. Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent 
no hagués aprovat inicialment la modificació del planejament general, l’exempció 
que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, quedarà 
automàticament sense vigor. 

b) A les zones que s’hagués complimentat l’indicat a l’apartat 3.a) anterior, 
s’estableix un termini afegit de dos anys des de l’aprovació inicial de la 
modificació del planejament general. Si durant aquest termini l’ajuntament no 
hagués obtingut l’aprovació definitiva de la modificació del planejament general, 
l’exempció que permet atorgar llicències, segons l’establert en el punt 1 anterior, 
quedarà automàticament sense vigor.” 
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Justificació de l’apartat a) de la Disposició addicional tercera del RLOUS: 

“Que l’execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques 
geomorfològiques de la zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost 
manifestament elevat.” 

 

Característiques del sòl afectat: 

El nucli de Marratxinet és un assentament molt antic que es troba classificat com a sòl 
urbà i compte amb una normativa urbanística específica, qualificat com a CA-C (Casc 
Antic d’Especial Protecció), amb una parcel·la mínima més gran que la establerta per CA 
(Casc Antic). Es un llogaret de tipologia residencial on es pretén la conservació de la 
tipologia edificatòria i l’estructura interna existent.  

A més, existeixen 15 parcel·les, de les 32 parcel·les de que consta el nucli, amb 
edificacions incloses al Catàleg  d’elements d’interès artístic, històric, ambiental i 
patrimoni arquitectònic del terme municipal de Marratxí amb les fitxes: 001, 002, 003, 
004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 i 013 que disposen de nivells de protecció A i 
B, protecció integral i protecció d’exteriors respectivament. 

L’àrea urbana de Marratxinet es troba situada, segons el Pla Territorial de Mallorca (Text 
Consolidat. Febrer 2011), dintre d’una zona d’harmonització (AT-H) i sòl rústic general 
(SRG). No obstant, el planejament urbanístic municipal ha protegit aquest sòl rústic situat 
al nord del terme municipal, en contacte amb el Raiguer i amb el nuclis de Bunyola i 
Santa Maria. El nucli es troba en contacte amb sòl rústic amb qualificacions de SR-F (Sòl 
Rústic Forestal) i SR-IP (Sòl Rústic d’Interès Paisatgístic) segons les NNSS de Marratxí 
(BOCAIB 154 de 11/12/1999), és a dir, que es té un grau de protecció més elevat que el 
que estableix el Pla Territorial de Mallorca. 

 

Densitat del nucli: 

La superfície de sòl urbà afectat al nucli de Marratxinet és de  18.864m², que representa 
un percentatge ínfim respecte al sòl urbà total amb que compta el terme municipal de 
Marratxí. 

Aquesta superfície correspon a 32 parcel·les cadastrals, 30 de les quals ja es troben 
edificades. El que en percentatges suposa aproximadament que el 94% de parcel·les ja 
es troben construïdes front a un 6% de vacants. 

 

S’adjunta taula de la relació de parcel·les que conformen el sòl urbà de Marratxinet: 

Nº Nom carrer Nº portal Ref. cadastral S. Constr S. Solar N. Catàleg 

1 De la font 1 8782904DD7888S0001BP 170 m² 398 m² 
 

2 De la font 2 8882101DD7888S0001XP 243 m² 597 m² 
 

3 De la font 3 8782909DD7888S0001LP 173 m² 169 m² 
 

4 De la font 4, 6 i 8  8882102DD7888S0001IP Vacant 1386 m² 
 

5 De la font 5 8782908DD7888S0001PP 281 m² 237 m² 003 
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6 De la font 7 8782907DD7888S0001QP 145 m² 293 m² 
 

7 De la font 9 8882201DD7888S0001EP 190 m² 364 m² 
 

8 De la font 10 8882103DD7888S0001JP 176 m² 453 m² 005 

9 De la font 11 8882202DD7888S0001SP 190 m² 462 m² 
 

10 De la font 12 8882104DD7888S0001EP 130 m² 657 m² 005 

11 De la font 13 8882203DD7888S0001ZP 238 m² 273 m² 
 

12 De la font 14 8882110DD7888S0001UP 114 m² 262 m² 
 

13 De la font s/n 8282601DD7888S0001ZP 149 m² 178 m² 004 

14 De la font 15A, 15 8982101DD7888S0001FP 832 m² 1240 m² 
 

15 De la font 16 8882109DD7888S0001WP 122 m² 294 m² 
 

16 De la font 18 8882108DD7888S0001HP 46 m² 252 m² 006 

17 De la font 18A 8882107DD7888S0001UP 52 m² 298 m² 006 

18 De la font 20 8882105DD7888S0001SP 224 m² 428 m² 006 

19 De la font 22 8882106DD7888S0001ZP 313 m² 1.201 m² 007 

20 De la font 24 07036A003004430000MK 330 m² 1.668 m² 
 

21 De la font s/n 07036A003004280000MY Vacant 309 m2  

Nº Nom del carrer Nº portal Ref. cadastral S. Constr S. Solar N. Catàleg 

22 Can Magdalè 2 8782901DD7888S0001HP 219 m² 681 m² 
 

23 Can Magdalè 4 8782905DD7888S0001YP 217 m² 527 m² 013 

24 Can Magdalè 6 8782906DD7888S0001GP 348 m² 406 m² 012 

 

Nº Nom del carrer Nº portal Ref. cadastral S. Constr S. Solar N. Catàleg 

25 camí Cas moliner 2 8782902DD7888S0001WP 558 m² 717 m² 001 

 

Nº Nom del carrer Nº portal Ref. cadastral S. Constr S. Solar N. Catàleg 

26 C. de Ca Na Lluca 1 8982102DD7888S0001MP 267 m² 1.032 m² 
 

27 C. de Ca Na Lluca 2 8981301DD7888S0001JP 247 m² 341 m² 009 

28 C. de Ca Na Lluca 3 8982106DD7888S0001DP 259 m² 576 m² 
 

29 C. de Ca Na Lluca 4 8981302DD7888S0001EP 328 m² 916 m² 008 

30 C. de Ca Na Lluca 5 8982104DD7888S0001KP 226 m² 182 m² 
 

31 C. de Ca Na Lluca 7 8982107DD7888S0001XP 170 m² 456 m² 010 

32 C. de Ca Na Lluca 9 8982105DD7888S0001RP 195 m² 374 m² 011 

 

En termes de població aquestes dades es tradueixen a només 39 habitants, segons les 
dades de Padró Municipal (actualitzades a data 24/05/2017) obrants en aquest 
Ajuntament. Aquesta dada de població en comparació amb la població resident total del 
terme municipal de Marratxí, que ascendeix aproximadament a uns 36.000 habitants, és 
de només 0’0011%. 

En termes de densitat de població fixada en habitants per hectàrea, suposa una densitat 
de 20,67hab/ha. 



MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº-10 RELATIVA A L’EXONERACIÓ DEL NUCLI DE MARRATXINET DE DISPOSAR DE XARXA DE CLAVEGUERAM 

11 

 

En resum, tal i com es dedueix de les dades aportades, el llogaret de Marratxinet té unes 
dimensions molt reduïdes i compte amb escassa població.  

Cost d’execució i manteniment de la xarxa de sanejament: 

La xarxa de sanejament de Marratxinet hauria d’abocar als punts on hi ha actualment 
xarxa municipal de clavegueram. Les possibles opcions per realitzar la connexió, per tal 
que les canonades discorrin en la major part per vials oberts al trànsit serien dues: 

1. Connexió a la xarxa de clavegueram del SAU RT 6.4 “Es Mirall” (Festival Park). 
2. Connexió a la xarxa de clavegueram de Sa Cabaneta, a través de la Ma-3016, 

a l’alçada de l’església Sant Marçal. 

Cada opció té pros i contres que es resumeixen a continuació: 

Opció 1. Connexió al Festival Park 

Pros 

A partir de les dades disponibles, es podria plantejar la construcció d’una xarxa 
únicament per gravetat. El desnivell absolut entre la sortida de la xarxa interior del 
nucli de Marratxinet i el punt de connexió seria de 132 m-86,5 m=45,5 m. 

El recorregut total d’aquest col·lector seria de 2390 ml, amb la qual cosa hi hauria 
una pendent mitjana de l’ 1,9 %. 

El recorregut és el més curt fins a una xarxa de clavegueram municipal. 

Bona part del recorregut del col·lector es realitza pel camí de titularitat municipal 
de Son Mulet. 

Contres 

Aquest recorregut precisa realitzar el creuaments perpendiculars a 2 carreteres 
depenents del Consell de Mallorca, a les vies de ferrocarril de SFM i al gasoducte 
que va entre Son Reus i Inca. La interferència amb alguna de les anteriors 
infraestructures (gasoducte o línies elèctriques SFM) podria suposar la manca de 
viabilitat de la xarxa per gravetat i la necessitat de construcció d’una petita 
impulsió. 

Opció 2. Connexió a Sa Cabaneta 

Pros 

Longitud del recorregut similar a l’opció 1. 

Contres 

Aquest traçat precisaria d’una estació d’impulsió, atès que hauria de passar per 
damunt del pont de l’autopista Palma-Sa Pobla i superar el desnivell existent en la 
darrera part del seu recorregut fins a l’església de Sant Marçal. La necessitat 
d’una estació d’impulsió duu implícites despeses més altes de manteniment. 

Les interferències amb altres infraestructures també són nombroses: gasoducte, 
traçat longitudinal a les carreteres del Consell de Mallorca Ma 3016 i Ma 3015, 
pas per sobre del pont de l’autopista Ma-13. 
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Per tot l’anterior es creu més adient estudiar els costos de l’opció 1. 

S’adjunta amb aquesta memòria un pressupost estimat de la construcció d’aquesta 
opció. Aquest pressupost s’hauria d’incrementar amb els costos corresponents de 
redacció de projectes, direcció d’obres i gestió de residus, tal i com es resumeix a 
continuació: 

Pressupost d’execució per contracta (21% iva inclòs): 602.144,44 €  

Pressupost de redacció de projecte i topogràfic (21% iva inclòs): 21.857,84 €  

Pressupost de direcció de les obres (21% iva inclòs): 18.214,86 €  

Pressupost de tractament de residus (10% iva inclòs): 14.584,88 €  

 

Total execució: 656.802,02 € 

El cost d’execució de l’obra per metre lineal resulta de 229,81 euros/ml.   

Així mateix, el cost de manteniment d’aquest xarxa s’estima en 2 €/ml, el que suposa 
pels 2.858 ml de xarxa un cost d’uns 5.716 € anuals que hauria d’assumir l’Ajuntament 
de Marratxí. 

En resum: 

Cost total estimat de les obres per la implantació d’una xarxa de clavegueram 

Longitud/núm.       Cost tipo       Cost Total 

Xarxa de clavegueram  2.858m       229,81 €/ml        656.802,02 € 
                656.802,02 € 

Cost total estimat del manteniment anual de la xarxa de clavegueram 

Longitud/núm.       Cost tipo        Cost Total 

Manteniment de xarxa  2.858m       2 €/ml         5.716 € 

          5.716 € 
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Cost d’execució i manteniment de sistemes de depuració individuals: 

Cost d’instal·lació de sistemes de depuració  individuals (foses sèptiques estanques i 
homologades que assoleixen el mateix nivell de tractament adequat que estableix la 
planificació hidrològica).  

Donat que no es disposa de dades suficients per conèixer si les fosses sèptiques ja 
instal·lades a les parcel·les edificades de Marratxinet es troben homologades per complir 
amb el nivell de tractament de depuració exigit, es realitzarà el càlcul estimat com si 
s’haguessin de substituir totes. 

Per aquest comparatiu de costos d’implantació de fosses sèptiques comptem amb 32 
parcel·les, 30 de les quals s’estimaran com a substitucions de fosses sèptiques existents 
per les parcel·les que ja es troben edificades i 2 fosses sèptiques de nova implantació 
per la parcel·la vacant. El preu unitari per substitució de fossa sèptica per una estanca i 
homologada s’estima en 4.000 € i per implantació de una nova en 6.000€. 

El cost de manteniment de les estacions de depuració individuals s’estima en 180€ x 1 
vegada/mes x 12mesos = 2.160 € per anys i unitat. El que suposaria per les 31 
parcel·les existents un cost aproximat de de 66.960 €/any. En aquest cas, el 
manteniment repercutiria de forma individual a cada propietari. 

En resum: 

Cost total estimat de les obres per fosses sèptiques  

          Núm.       Cost tipo        Cost Total 

Fosses sèptiques a substituir           30       4.000€/ud         120.000 € 
Fosses sèptiques de nova  2       6.000€/ud         12.000 € 
                    132.000 € 

Cost total estimat del manteniment de fosses sèptiques  

          Núm.       Cost tipo        Cost Total 

Manteniment de fosses sèptiques     32       2.160€/any         69.120 € 

                     69.120 € 

 

Com a conclusió d’aquest estudi es posa de manifest que ens trobem en una situació en 
la qual el cost d’implantació de la xarxa de clavegueram per part de l’Ajuntament de 
Marratxí, més el cost del manteniment derivat de la seva col·locació, suposaria pel 
consistori una suma molt superior al cost que suposaria en el pitjor del casos la 
substitució dels sistemes de depuració no homologats de totes les parcel·les ja 
edificades i la implantació de nous sistemes de depuració a les parcel·les vacants.  

Entenem que en aquest sentit es troba suficientment justificat el compliment de l’apartat 
a) de la Disposició addicional tercera del RLOUS, com a un dels requisits exigibles per 
l’exoneració de la implantació de la xarxa de sanejament pel seu cost manifestament 
elevat. 
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Justificació de l’apartat b) de la Disposició addicional tercera del RLOUS: 

“Que per la seva implantació no suposi cap avantatge per al medi ambient.” 

 

Efectes de la implantació de xarxa de sanejament: 

El nucli de Marratxinet, com ja s’ha exposat amb anterioritat, és un nucli antic de gran 
valor històric-artístic i amb una qualificació específica dintre del planejament urbanístic 
d’especial protecció que, a més,  ja es troba edificat en pràcticament tota la seva 
extensió. 

Aquest nucli es situa aproximadament a uns 3 i 4 km dels nuclis de població més 
propers, de Sa Cabaneta i Es Caülls respectivament. Es troba aïllat i tancat per les 
infraestructures supramunicipals de grans dimensions que fragmenten el territori del 
terme municipal de Marratxí, com són l’autovia MA-13 i la xarxa ferroviària.  

Així mateix, el sòl urbà de Marratxinet, es troba aïllat en el sentit que s’ubica dintre de la 
zona de sòl rústic protegit al nord del terme, envoltat de sòls d’especial protecció, SR-F 
(Sòl Forestal) i SR-IP (Sòl d’Interès Paisatgístic). 

Vistes les característiques del propi nucli de Marratxinet (de tipologia residencial 
d’habitatges entre mitjaneres, molts d’ells catalogats) i vista l’àrea del territori en la qual 
s’implanta, entenem que la construcció d’una xarxa de clavegueram no suposaria en cap 
cas una avantatge respecte a la implantació de sistemes de depuració individuals, en el 
sentit que aquesta suposaria un fort impacte sobre el medi ambient, tenint en compte el 
grau de protecció que afecta als voltants del nucli urbà i el grau de consolidació 
d’aquest, on la majoria de les parcel·les ja es troben edificades (i per tant ja compten 
amb els sistemes de depuració individuals implantats). 

Entenem que en aquest sentit i amb la memòria ambiental annexa es troba suficientment 
justificat el compliment de l’apartat b) de la Disposició addicional tercera del RLOUS, 
com a un dels requisits exigibles per l’exoneració de la implantació de la xarxa de 
sanejament pel seu cost manifestament elevat. 

 

Així mateix, tal i com preveu la Disposició addicional tercera del RLOUS a l’apartat 3, en 
cas de concórrer les dues circumstàncies d’excepció per a la implantació de la xarxa de 
sanejament, la proposta de modificació de planejament contemplarà aquestes 
actuacions. 

“3. En cas de concórrer les circumstàncies d’excepció per a la implantació de la 
xarxa de sanejament a què es refereix l’apartat 1 anterior, el planejament ha de 
preveure preceptivament, a l’efecte d’autoritzar qualsevol tipus d’obra de 
construcció o d’edificació, la instal·lació de sistemes de depuració d’aigües 
residuals de caràcter individual com depuradores d’aigua o fosses sèptiques 
estanques i homologades. En tot cas, aquests sistemes han de disposar dels 
requeriments de recollida, tractament i evacuació o emmagatzematge que 
determina la planificació hidrològica.” 
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ARTICLES 32 I 137 DE PLANEJAMENT REDACCIÓ VIGENT 

NNSS de Marratxí (BOCAIB Nº 154 DE 11/12/1999) 

Article 32. Condicions per a poder edificar a Sòl urbà 

1. El Sòl urbà, a més de les limitacions específiques que li imposi les presents 
NN.SS. i el planejament que el desenvolupi, estarà subjecte a la de no poder 
ésser edificat fins que la respectiva parcel.la mereixi la qualificació de solar, llevat 
que s'asseguri l'execució simultània de la urbanització i de l'edificació per mitjà de 
les garanties i les previsions establertes en els articles 39.1, 40.1 i 3 i 41 del 
Reglament de Gestió urbanística per a cada cas, i a les presents Normes. 
 

2. Tindran la consideració de solar, requisit indispensable per a obtenir llicència 
d'edificació, aquelles superfícies del Sòl urbà aptes per a l'edificació, que estiguin 
dotades, dels serveis que a continuació s'assenyalen: 

a) Abastiment d'aigua potable. 
b) Evacuació d'aigües residuals. 

El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran 
de garantir el subministre i l’evacuació dels habitants a qui donin servei. 
En el cas de que no sigui possible la connexió a la xarxa d’aigües 
residuals per no existir a menys de 100 m de distancia, l’evacuació 
d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació 
depuradora que asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries 
reglamentaries. 

c) Subministrament d'energia elèctrica. 
Xarxa de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió pel límit del vial o 
espai lliure públics als quals dóna front la parcel.la, amb capacitat 
suficient per als usos existents o que puguin ésser necessaris, en tota la 
línia de subministrament, segons el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i instruccions complementàries. 
Les xarxes d’energia elèctrica i telefonia hauran d’enterrar-se. 

d) Accés rodat o peatonal públic. 
La parcel.la, ha de ser accessible des de vial o espai lliure públics per a 
vehicles automòbils, tipus turisme. Si dóna front a espai lliure o vial per a 
vianants, l'accés de vehicles podrà ésser restringit als usuaris de les 
corresponents parcel·les si així ho estima l'Ajuntament, com a propietari 
del vial o de l’espai públic. 
Els paviments hauran de ser d'aglomerat asfàltic, formigó de ciment 
pòrtland, reg asfàltic, lloses, llambordes o rajoles, segons el cas. 
Tant el ferm com la base d’explanació tindran la capacitat mecànica 
suficient per a resistir el pas de vehicles.  
Vorada en el front de l'alineació oficial de la parcel.la si l'Ajuntament 
tingués previst la construcció de voreres.  

 
3. Per autoritzar en Sòl urbà l'edificació en terrenys que no tinguin la condició de 

solar i no s'incloguin en polígons o unitats d'actuació el compromís d'urbanitzar 
comprendrà no només les obres que afectin el front de façana o façanes del 
terreny sobre el qual es pretengui construir, sinó a totes les infraestructures 



MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº-10 RELATIVA A L’EXONERACIÓ DEL NUCLI DE MARRATXINET DE DISPOSAR DE XARXA DE CLAVEGUERAM 

16 

 

indispensables perquè es puguin prestar els serveis públics necessaris, tals com 
abastiment d'aigües, evacuació d'aigües residuals i pluvials, subministrament 
d'energia elèctrica, enllumenat públic i pavimentació de voreres i calçada, fins el 
punt d'enllaç amb les xarxes generals i viàries que estiguin en funcionament, 
d'acord amb les característiques esmentades a l'apartat 2 segons el tipus de 
zona a la qual es trobi. La dotació d’infraestructura i serveis es durà a terme una 
vegada obtinguda l'aprovació del projecte d'obres ordinàries o projecte de 
dotació de serveis. 
Els estàndards assenyalats a l'apartat anterior tenen el caràcter de mínims als 
efectes previstos en el present article, sense que puguin ésser utilitzats a efectes 
de dimensionament dels serveis urbans. 
Els propietaris dels terrenys hauran de formalitzar la cessió dels vials que donen 
front a la seva façana. En el cas de solars que donin front a dos o més vials, es 
deurà cedir el sòl de tots els vials, li donin o no la consideració de solar. 
 

4. A Sòl urbà els propietaris de terrenys inclosos en unitats d'actuació podran, així 
mateix, sol·licitar llicència d'edificació abans que els esmentats terrenys 
adquireixin la condició de solar, quan reuneixin els requisits de l'article 41 el 
Reglament de gestió urbanística i per tant s’hagin aprovats els projectes de 
compensació i d’urbanització. 
La dotació d’infraestructures i serveis es durà a terme una vegada obtinguda 
l'aprovació del projecte d'urbanització que inclourà el desenvolupament de les 
obres corresponents a l'execució de vials, abastiment d'aigua, hidrants contra 
incendis, evacuació d'aigües residuals i pluvials, si escau, subministrament 
d'energia elèctrica, enllumenat públic, amb les característiques esmentades a 
l'apartat 2 segons el tipus de zona a la qual es trobi i, si escau, zones verdes i 
arbrat. Així mateix, si és procedent, xarxa de telefonia, subministrament de gas, 
televisió per cable i etc. 

 

Article 137. Ordenances particulars zona “Casc Antic” (CA) 

1. DEFINICIÓ:  
Correspon a les àrees de sòl urbà definides en els nuclis de població de Sa 
Cabaneta, Pòrtol i Marratxinet, en els que es pretén la conservació de la tipologia 
edificatòria i ¡'estructura interna existent. En Pòrtol i Sa Cabaneta s'articulen 
mesures encaminades a mantenir una continuïtat de les condicions d’ambient i 
estètica. Respecte al nucli de Marratxinet, ¡es mesures indicades anteriorment 
revestiran a mes el caràcter d' especial protecció (CA-C). 
 

2. TIPUS D’EDIFICACIÓ:  
Segons alineació del vial corresponent al tipus d'edificació entre mitjaneres. 
 

3. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ: 
a) Sent les característiques fonamentals de dita zona la de conservació i 

manteniment de 'estructura urbana i la tipologia arquitectònica, les 
construccions existents que superin les condicions d’edificació establertes 
per ¡'esmentada zona, podran ésser objecte. de rehabilitació, reforma o 
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restauració, amb el fi de millorar les seves condicions higiènic-sanitàries, o 
ésser consolidades, sent obligatòria conservació de les característiques 
tipològiques en façanes, i elements constructius fonamentals. 

b) En cas de que les edificacions limítrofes al solar que es pretén construir no 
estiguin alineades a vial, deurà projectar.se l’edificació de manera que no 
quedin mitjaneres cegues a la nova edificació, podent ser reculades tant de 
mitjaneres com del vial, sempre ¡ quan es presenti un estudi conjunt de 
volums i façanes amb els edificis limítrofes. 

c) En el cas de solars limítrofes amb edificis catalogats deurà presentar-se un 
estudi de façanes i volums que garanteixi que la nova construcció no 
interfereix a la volumetria i característiques constructives de l'edifici catalogat. 

d) El paviment de la Planta Baixa es situarà corn a màxim en el punt més elevat 
de la rasant de la voravia o en el seu defecte de la rasant del carrer En cap 
cas superarà 60cm sobre el punt més desfavorable de l'esmentada rasant. 

e) En cap cas s’admetran edificacions amb plantes pis sobre plantes baixes 
emporxades obertes. Hauran d’ésser respectades les característiques 
estructurals de les edificacions tradicionals. 

f) En planta baixa, deurà deixar.se lliure d’edificació l’espai interior de parcel.la, 
a tot l’ample de la parcel.la i fins el seu límit posterior, des de la màxima 
profunditat edificable. Es permetrà una construcció màxima de 25 m2 per a 
serveis auxiliars, adossada al límit posterior de la parcel.la, d’altura màxima 
2,2m. 
Existirà una distància mínima de 4 metres entre la profunditat edificable o el 
final de les edificacions existents i la construcció auxiliar permesa. 

g) A les finques situades a l’interior d’illetes amb accés a traves de drets de pas 
serà d’aplicació la normativa abans descrita, excepte en el que fa referència a 
l’índex d’intensitat d’ús residencial que serà d’una viv/parcel.la existent abans 
de l’aprovació inicial de la revisió de les presents NNSS, amb una superfície 
màxima edificada de 250 m2. En el referent als usos es permetrà únicament el 
residencial. 
 

4. CONDICIONS MÍNIMES DE LA PARCEL·LA 
‐ Superfície mínima: 

Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les 
que determinin façanes i superfícies mínimes de 8,oo mts i 200 m2 
respectivament. En el cas de Marratxinet, seran de 20 mts i 600 m2 
respectivament 
 

5. PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ: 
                    MARRATXINET 

Altura total 9,00 mts 9,00 mts 
Altura màxima en nº plantes (no admeteixen 
soterranis ni semisoterranis) 

2 plantes 2 plantes 

Altura màxima en mts 7,00 mts(1) 7,00 mts(1) 
Altura mínima en mts   3,00 mts 3,00 mts 
Altura mínima en nº de plantes 1 planta 1 planta 
Vol màxim de qualsevol tipus d’element volat 0,60 mts (2) 0,60 mts (2) 
Fondària edificable (3) Edif. 0,40 

m2/m2 
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Índex d’intensitat d’ús residencial viv/m2 1vivenda/ 
100 m2 

1 viv /600 
m2 solar 

Nº màxim accés viv/longitud façana 1acces/8m 
façana 

1acces/10 
m façana 

 
 
(1) Podent elevar-se 1,00 mts. l’altura reguladora per a la formació de càmera de 
ventilació de la coberta, mantenint-se no obstant l’altura total (9,oo mts).  

(2) El cos o element volat sempre serà obert, amb els laterals ortogonals a la 
façana i amb la barana de barres verticals de ferro, sense floritures. L’ocupació en 
planta del balcó no serà superior a la quarta part de l’amplària de la façana i mai 
superior a 1,50m per element volat 

(3) Segons plànols d’ordenació a sòl urbà. No obstant, en els casos definits en 
els apartats 3b, 3c i 3g d’aquest article, es podrà ocupar la superfície resultat de 
multiplicar l’amplària de façana per la fondària edificable definida en els plànols. 
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 32 I 137  

NNSS de Marratxí (BOCAIB Nº 154 DE 11/12/1999) 

Article 32. Condicions per a poder edificar a Sòl urbà 

1. El Sòl urbà, a més de les limitacions específiques que li imposi les presents 
NN.SS. i el planejament que el desenvolupi, estarà subjecte a la de no poder 
ésser edificat fins que la respectiva parcel.la mereixi la qualificació de solar, llevat 
que s'asseguri l'execució simultània de la urbanització i de l'edificació per mitjà de 
les garanties i les previsions establertes en els articles 39.1, 40.1 i 3 i 41 del 
Reglament de Gestió urbanística per a cada cas, i a les presents Normes. 
 

2. Tindran la consideració de solar, requisit indispensable per a obtenir llicència 
d'edificació, aquelles superfícies del Sòl urbà aptes per a l'edificació, que estiguin 
dotades, dels serveis que a continuació s'assenyalen: 

a) Abastiment d'aigua potable. 
b) Evacuació d'aigües residuals. 

El dimensionat de les xarxes d’aigua potable i d’aigües residuals hauran 
de garantir el subministre i l’evacuació dels habitants a qui donin servei. 
En el cas de que no sigui possible la connexió a la xarxa d’aigües 
residuals per no existir a menys de 100 m de distancia, l’evacuació 
d’aigües residuals s’haurà de dur a terme mitjançant una estació 
depuradora que asseguri que l’efluent reuneixi les condicions sanitàries 
reglamentaries. 
No obstant això, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del 
Reglament per a l’Illa de Mallorca de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, no 
serà exigible la xarxa de sanejament al nucli de Marratxinet. 

c) Subministrament d'energia elèctrica. 
Xarxa de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió pel límit del vial o 
espai lliure públics als quals dóna front la parcel.la, amb capacitat 
suficient per als usos existents o que puguin ésser necessaris, en tota la 
línia de subministrament, segons el Reglament electrotècnic de baixa 
tensió i instruccions complementàries. 
Les xarxes d’energia elèctrica i telefonia hauran d’enterrar-se. 

d) Accés rodat o peatonal públic. 
La parcel.la, ha de ser accessible des de vial o espai lliure públics per a 
vehicles automòbils, tipus turisme. Si dóna front a espai lliure o vial per a 
vianants, l'accés de vehicles podrà ésser restringit als usuaris de les 
corresponents parcel·les si així ho estima l'Ajuntament, com a propietari 
del vial o de l’espai públic. 
Els paviments hauran de ser d'aglomerat asfàltic, formigó de ciment 
pòrtland, reg asfàltic, lloses, llambordes o rajoles, segons el cas. 
Tant el ferm com la base d’explanació tindran la capacitat mecànica 
suficient per a resistir el pas de vehicles.  
Vorada en el front de l'alineació oficial de la parcel.la si l'Ajuntament 
tingués previst la construcció de voreres.  
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3. Per autoritzar en Sòl urbà l'edificació en terrenys que no tinguin la condició de 
solar i no s'incloguin en polígons o unitats d'actuació el compromís d'urbanitzar 
comprendrà no només les obres que afectin el front de façana o façanes del 
terreny sobre el qual es pretengui construir, sinó a totes les infraestructures 
indispensables perquè es puguin prestar els serveis públics necessaris, tals com 
abastiment d'aigües, evacuació d'aigües residuals i pluvials, subministrament 
d'energia elèctrica, enllumenat públic i pavimentació de voreres i calçada, fins el 
punt d'enllaç amb les xarxes generals i viàries que estiguin en funcionament, 
d'acord amb les característiques esmentades a l'apartat 2 segons el tipus de 
zona a la qual es trobi. La dotació d’infraestructura i serveis es durà a terme una 
vegada obtinguda l'aprovació del projecte d'obres ordinàries o projecte de 
dotació de serveis. 
Els estàndards assenyalats a l'apartat anterior tenen el caràcter de mínims als 
efectes previstos en el present article, sense que puguin ésser utilitzats a efectes 
de dimensionament dels serveis urbans. 
Els propietaris dels terrenys hauran de formalitzar la cessió dels vials que donen 
front a la seva façana. En el cas de solars que donin front a dos o més vials, es 
deurà cedir el sòl de tots els vials, li donin o no la consideració de solar. 
 

4. A Sòl urbà els propietaris de terrenys inclosos en unitats d'actuació podran, així 
mateix, sol·licitar llicència d'edificació abans que els esmentats terrenys 
adquireixin la condició de solar, quan reuneixin els requisits de l'article 41 el 
Reglament de gestió urbanística i per tant s’hagin aprovats els projectes de 
compensació i d’urbanització. 
La dotació d’infraestructures i serveis es durà a terme una vegada obtinguda 
l'aprovació del projecte d'urbanització que inclourà el desenvolupament de les 
obres corresponents a l'execució de vials, abastiment d'aigua, hidrants contra 
incendis, evacuació d'aigües residuals i pluvials, si escau, subministrament 
d'energia elèctrica, enllumenat públic, amb les característiques esmentades a 
l'apartat 2 segons el tipus de zona a la qual es trobi i, si escau, zones verdes i 
arbrat. Així mateix, si és procedent, xarxa de telefonia, subministrament de gas, 
televisió per cable i etc. 

 

Article 137. Ordenances particulars zona “Casc Antic” (CA) 

1. DEFINICIÓ: 
Correspon a les àrees de sòl urbà definides en els nuclis de població de Sa 
Cabaneta, Pòrtol i Marratxinet, en els que es pretén la conservació de la tipologia 
edificatòria i ¡'estructura interna existent. En Pòrtol i Sa Cabaneta s'articulen 
mesures encaminades a mantenir una continuïtat de les condicions d’ambient i 
estètica. Respecte al nucli de Marratxinet, ¡es mesures indicades anteriorment 
revestiran a mes el caràcter d' especial protecció (CA-C). 
 

2. TIPUS D’EDIFICACIÓ:  
Segons alineació del vial corresponent al tipus d'edificació entre mitjaneres. 
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3. CONDICIONS D'EDIFICACIÓ: 
a) Sent les característiques fonamentals de dita zona la de conservació i 

manteniment de 'estructura urbana i la tipologia arquitectònica, les 
construccions existents que superin les condicions d’edificació establertes 
per ¡'esmentada zona, podran ésser objecte. de rehabilitació, reforma o 
restauració, amb el fi de millorar les seves condicions higiènic-sanitàries, o 
ésser consolidades, sent obligatòria conservació de les característiques 
tipològiques en façanes, i elements constructius fonamentals. 

b) En cas de que les edificacions limítrofes al solar que es pretén construir no 
estiguin alineades a vial, deurà projectar.se l’edificació de manera que no 
quedin mitjaneres cegues a la nova edificació, podent ser reculades tant de 
mitjaneres com del vial, sempre ¡ quan es presenti un estudi conjunt de 
volums i façanes amb els edificis limítrofes. 

c) En el cas de solars limítrofes amb edificis catalogats deurà presentar-se un 
estudi de façanes i volums que garanteixi que la nova construcció no 
interfereix a la volumetria i característiques constructives de l'edifici catalogat. 

d) El paviment de la Planta Baixa es situarà corn a màxim en el punt més elevat 
de la rasant de la voravia o en el seu defecte de la rasant del carrer En cap 
cas superarà 60cm sobre el punt més desfavorable de l'esmentada rasant. 

e) En cap cas s’admetran edificacions amb plantes pis sobre plantes baixes 
emporxades obertes. Hauran d’ésser respectades les característiques 
estructurals de les edificacions tradicionals. 

f) En planta baixa, deurà deixar.se lliure d’edificació l’espai interior de parcel.la, 
a tot l’ample de la parcel.la i fins el seu límit posterior, des de la màxima 
profunditat edificable. Es permetrà una construcció màxima de 25 m2 per a 
serveis auxiliars, adossada al límit posterior de la parcel.la, d’altura màxima 
2,2m. 
Existirà una distància mínima de 4 metres entre la profunditat edificable o el 
final de les edificacions existents i la construcció auxiliar permesa. 

g) A les finques situades a l’interior d’illetes amb accés a traves de drets de pas 
serà d’aplicació la normativa abans descrita, excepte en el que fa referència a 
l’índex d’intensitat d’ús residencial que serà d’una viv/parcel.la existent abans 
de l’aprovació inicial de la revisió de les presents NNSS, amb una superfície 
màxima edificada de 250 m2. En el referent als usos es permetrà únicament el 
residencial. 
 

4. CONDICIONS MÍNIMES DE LA PARCEL·LA 
‐ Superfície mínima: 

Es mantindrà el parcel·lari existent no obstant es podran segregar parcel·les 
que determinin façanes i superfícies mínimes de 8,oo mts i 200 m2 
respectivament. En el cas de Marratxinet, seran de 20 mts i 600 m2 
respectivament 

De conformitat amb la Disposició Addicional Tercera del Reglament per a l’Illa de 
Mallorca de la Llei d’Ordenació i Ús del Sòl, i als efectes d’allò disposat a l’article 
233 de les NNSS, no serà exigible la xarxa de sanejament al nucli de Marratxinet. 
L’autorització d’obres de construcció i edificació requerirà la instal·lació de 
sistemes de depuració d’aigües residuals de caràcter individual com depuradores 
d’aigua fosses sèptiques estanques i homologades. En tot cas, aquests sistemes 
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hauran de disposar dels requeriments de recollida, tractament i evacuació o 
emmagatzematge que determini la planificació hidrològica. 

 

5. PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ: 
                    MARRATXINET 

Altura total 9,00 mts 9,00 mts 
Altura màxima en nº plantes (no admeteixen 
soterranis ni semisoterranis) 

2 plantes 2 plantes 

Altura màxima en mts 7,00 mts(1) 7,00 mts(1) 
Altura mínima en mts   3,00 mts 3,00 mts 
Altura mínima en nº de plantes 1 planta 1 planta 
Vol màxim de qualsevol tipus d’element volat 0,60 mts (2) 0,60 mts (2) 
Fondària edificable (3) Edif. 0,40 

m2/m2 
Índex d’intensitat d’ús residencial viv/m2 1vivenda/ 

100 m2 
1 viv /600 
m2 solar 

Nº màxim accés viv/longitud façana 1acces/8m 
façana 

1acces/10 
m façana 

 
(1) Podent elevar-se 1,00 mts. l’altura reguladora per a la formació de càmera de 
ventilació de la coberta, mantenint-se no obstant l’altura total (9,oo mts).  

(2) El cos o element volat sempre serà obert, amb els laterals ortogonals a la 
façana i amb la barana de barres verticals de ferro, sense floritures. L’ocupació en 
planta del balcó no serà superior a la quarta part de l’amplària de la façana i mai 
superior a 1,50m per element volat 

(3) Segons plànols d’ordenació a sòl urbà. No obstant, en els casos definits en 
els apartats 3b, 3c i 3g d’aquest article, es podrà ocupar la superfície resultat de 
multiplicar l’amplària de façana per la fondària edificable definida en els plànols. 
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COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE 

La modificació puntual que es proposa compleix amb la legislació vigent d’aplicació: 

Legislació Estatal: 

D’acord amb el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text 
refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, les actuacions sobre medi urbà que 
impliquin alterar l’ordenació urbanística vigent, observaran els tràmits procedimentals 
requerits per la legislació aplicable per realitzar la corresponent modificació. 

Compleix amb lo establert a l’article 9 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental. 

Legislació Autonómica: 

En quant al contingut de la modificació, s’entén que amb la present memòria es dóna 
compliment a la legislació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que regula el 
contingut i tramitació de les modificacions de planejament en els articles 58 de la LOUS i 
171 del RLOUS. 

Així mateix, el compliment de l’article 174 sobre identificació de les persones titulars de 
finques afectades per determinades modificacions no es d’aplicació ja que la modificació 
puntual proposada no suposa, directa o indirectament, un increment del paràmetres 
d’edificabilitat o densitat vigents o d’una modificació del usos del sòl. 

En quant a les competències d’aprovació de modificacions de planejament urbanístic 
d’acord amb els articles 53 de la LOUS i 153 del RLOUSM es donarà compliment al 
tràmit d’aprovació inicial i provisional, així com a l’exposició pública corresponent.  

No obstant, com que el municipi de Marratxí compta amb més de 10.000 habitants i la 
modificació proposada no és estructural, el propi Ajuntament podrà aprovar 
definitivament la modificació sense el previ tràmit d’aprovació provisional. 

També es compleix amb lo establert a l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 
d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 

Pla Territorial Insular de Mallorca: 

La present modificació no es troba afectada pel Pla territorial insular de Mallorca. 

 

RELACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PLÀNOLS 

La modificació puntual que es proposa al nucli urbà de Marratxinet no suposa la 
modificació dels plànols de les NNSS de Marratxí.  

No obstant s’inclouen a manera indicativa per situar l’àrea afectada per la modificació, el 
plànol d’emplaçament del nucli de Marratxinet, el plànol d’ordenació D-CL/15 
corresponent a l’àrea de Marratxinet i un plànol cadastral de detall del nucli actualitzat a 
2017 amb la numeració de via pública oficial. 
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4. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

L’article 22.4 del RDL 7/2015, de 30 d’octubre, estableix que la documentació dels 
instruments d’ordenació urbanística ha d’incloure un informe o memòria de sostenibilitat 
econòmica en el qual es ponderarà, en particular, l’impacte de l’actuació en les Hisendes 
Públiques afectades per la implantació i el manteniment de les infraestructures 
necessàries o l’arrencada i la prestació dels serveis resultants, així com la suficiència i 
adequació de sòl destinat a usos productius. 

D’altra banda, l’article 36 de la Llei 2/2014, de 25 de març, i 81 del RLOUS, han previst 
l’informe de sostenibilitat econòmica de les actuacions previstes entre els documents del 
planejament. 

Aquesta modificació no suposa la modificació de cap sector de gestió urbanística pel 
que no és necessari el compliment del referit informe de sostenibilitat econòmica. 

 

5. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

En compliment de l’apartat 2.b) de la Disposició addicional tercera del RLOUS, com a un 
dels requisits exigibles per l’exoneració de la implantació de la xarxa de sanejament, 
s’aporta la memòria ambiental.  

Així mateix, segons l’article 9 de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de 
les Illes Balears, els plans i programes i les seves modificacions seran objecte d’una 
avaluació ambiental estratègica simplificada, d’acord amb els criteris de l’annex 4. 

S’adjunta Informe de Sostenibilitat Ambiental Simplificada realitzat per l’empresa Gest 
Medi Ambient i Turisme SL com a Annex II. DOCUMENT AMBIENTAL ESTRATÈGIC. 

 
 

6. RESUM EXECUTIU DEL PLANEJAMENT 

En compliment de l’article 25.3 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el 
que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana: 

“En els procediments d’aprovació o d’alteració d’instruments d’ordenació 
urbanística, la documentació exposada al públic haurà d’incloure un resumen 
executiu expressiu dels següents extrems: 

a) Delimitació dels àmbits en els que l’ordenació projectada altera la vigent, amb 
un plano de la seva situació, i abast de l’esmentada alteració. 

b) En el seu cas, els àmbits en els que se suspengui l’ordenació o els 
procediments d’execució o d’intervenció urbanística i la durada de l’esmentada 
suspensió.” 

Segons estableix l’apartat 2.e de l’article 37 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació 
i ús del sòl, la memòria del planejament haurà d’incloure: 

“Un resum executiu que delimiti els àmbits en els quals l’ordenació projectada 
altera la vigent, amb un plànol de la situació, l’abast de l’alteració i, si escau, els 
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àmbits en què se suspenen l’ordenació o els procediments d’execució o 
d’intervenció urbanística, i la durada d’aquesta suspensió.” 

Així mateix, segons l’apartat 3.a de l’article 21 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 
25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per l’illa de Mallorca estableix: 

“La documentació que s’exposi al públic ha d’incloure un resum en els termes que 
estableix aquest Reglament i, com a mínim, una explicació detallada de les 
modificacions que planteja respecte de la regulació vigent i, en el seu cas, els 
àmbits i l’abast de la suspensió de tramitacions, autoritzacions o presentació de 
comunicacions que comporti.” 

D’acord amb lo establert a la legislació vigent, es redacta el Resum executiu del 
planejament que s’adjunta com a Annex I. RESUM EXECUTIU DEL PLANEJAMENT. 

 

 

Marratxí, 9 de juny de 2017 

 

 

 

Helena Pomar Bastida    Caridad Umaran del Campo 
Arquitecta Municipal    Arquitecta Municipal 
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