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I. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
I.I. ANTECEDENTS 

 
Les Normes Subsidiàries vigents del Planejament del Terme Municipal de Sencelles varen ser aprovades 
definitivament en data 03 de febrer de 1.995 (BOIB nº 32 de data 16 de març de 1.995). 
 
Amb posterioritat a les Normes Subsidiàries vigents s’ha aprovat definitivament la següent documentació: 
 

Planejament aprovat definitivament data d’ aprovació BOIB 

Modificació puntual reclassificació equipament educatiu 16/02/2007 
Nº 044 de data 

22/03/2007 

Declaració de B.I.C. de Ruberts 28/07/2008 
Nº 125 de data 

06/09/2008 

Declaració de B.I.C. de Biniali 02/04/2009 
Nº 075 de data 

23/05/2009 

Declaració de B.I.C. de Jornets 30/07/2009 
Nº 130 de data 

05/09/2009 

Declaració de B.I.C. de Laiar 10/11/2011 
Nº 178 de data 

26/11/2011 

Modificació puntual divisió UAC2 09/07/2013 
Nº 135 de data 

01/10/2013 

Modificació puntual NNSS prohibició camps de golf a Sòl Rústic 27/02/2015 
Nº 33 de data 
07/03/2015 

 
 
Actualment se està tramitant la Revisió de les Normes Subsidiàries i adaptació al P.T.M. i del Catàleg de 
Bens Patrimonials, que va ser aprovat inicialment en acord de Ple de 28/11/2013 (BOIB num. 172 de data 
14/12/2013) i en segona aprovació inicial en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sencelles de data 
19/11/2014 (BOIB num. 162 de data 27/11/2014). 
 
L’Ajuntament de Sencelles havia iniciat la tramitació d’aquesta Modificació Puntual mitjançant l’Aprovació 
Inicial de la mateixa per Acord del Ple de l’Ajuntament de Sencelles de 11 de març de 2016, prèvia sol·licitud 
d’informes a diferents administracions dels quals es varen obtenir els següents acords i/o informes: 
 

 Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears en sessió de dia 17 de setembre 
de 2015 de no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària dita modificació puntual. 
Emisor: CMAIB/CG/ms 
Nº Exp: 85E/15 
 

 Informe favorable de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut de data 12 de 
novembre de 2015, condicionat a: 

- Realització de l’estudi hidrogeològic del terreny d’acord amb el Decret 105/1997 de 24 de 
juliol de policia sanitària mortuòria 

- Que es tinguin en compte els perímetres de protecció de les captacions d’aigua 
d’abastiment a poblacions respecte del cementiri. 

Exp: 98/15 
Dits estudis varen ser realitzats per Hidrogeologia de Mallorca S.L.U. 
 

 Informe favorable de la Direcció General d’Aviació Civil de data 17 de setembre de 2015. 
Nº Exp: 150.240 
 

 Informe amb deficiències de 8 de juliol de 2016 de la Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat, 
Departament de Territori i Infraestructures del CIM. 
Emisor: SOPS/CR 
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Nº Exp: 665/2016 
L’informe conté una sèrie de deficiències i una sugerència com a alternativa, que és la que recull 
aquest documentació modificada. 

 
La proposta que ara es tramita modifica l’anterior documentació, fonamentalment, en el sentit d’incorporar la 
sugerència realitzada al seu informe per a La Direcció Insular d’Infraestructures i Mobilitat i habilitar l’accés al 
Cementiri per el camí de Consell que pertany a la xarxa local de carreteres, modificant així l’anterior proposta 
d’accés a través de la carretera Ma-3021. 
 
Fruit d’aquesta modificació resulta que la part de la parcel·la 5 on es plantejava l’accés anterior queda fora de 
l’àmbit, incorporant-se a aquesta una part de la parcel·la 13 que és per on es planteja el nou accés. 
 
 
I.II. OOBJECTIUS, ÀMBIT I JUSTIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

 
 

I.II.I.- Objectius 
 
El temps transcorregut de vigència de l’actual ordenació urbanística, el llarg procés que presumptament 
suposarà la revisió de las N.S. de planejament en tramitació (que òbviament recollirà aquesta modificació) i 
les necessitats d’adequar el planejament urbanístic a les situacions existents i necessitats actuals ha originat 
la tramitació d’aquesta Modificació puntual del Planejament de manera anticipada. 
 
La present modificació de les N.S. vigents consisteix, en línies generals, en: 
 

1. Canvi de la qualificació urbanística d’uns terrenys ubicats en Sòl Rústic General (parcel·la 3, 4 i part 
de la 13 del polígon 9-nucli de Biniali), per a la regularització urbanística d’un Equipament existent 
destinat a Cementiri, de manera que aquests terrenys i els veïnats conformen l’àmbit d’aquest 
“Sistema General en Sòl Rústic d’Equipament Comunitari destinat a Cementiri”. 
 

2. Modificació parcial de l’artº 142. “Equipamientos”, al seu apartat “EQUIPAMIENTO (EQ-2)” la 
redacció del qual, a mes de resultar equívoca, resulta incompleta al no contemplar l’apartat relatiu a 
“CONDICIONES DE EDIFICABILIDAD”  

 
 
I.II.II.- Àmbit i justificació 
 
a.- Sistema General en Sòl Rústic d’Equipament Comunitari destinat a Cementiri 
 
Es tracta d’un Equipament existent que dona servei, fonamentalment, al nucli de Biniali i es troba situat a les  
parcel·les 3, 4 i part de la 13 del polígon 9, properes al nucli de Biniali, que limiten pel seu costat Est amb la 
carretera Ma-3021, Km 0,9 de Biniali-Binissalem. 
 
Es tracta pues de regularitzar aquest Equipament, que ja apareix en les fotografies de l’IDEIB-1956 i que 
també es recull a l’aprovació inicial del Catàleg de Protecció del Patrimoni Municipal codificada amb el nº CE-
2, les quals atribueixen l’Oratori i presumptament al recinte tancat de paret “en verd” una antiguitat del segle 
XVIII. 
 
Annexes al recinte tancat de l’antic cementiri, que conforma la parcel·la 3, l’Ajuntament de Sencelles, estima 
oportú i necessari ampliar l’equipament cap a la parcel·la 4 posterior, també de sa seva propietat, i per el fons 
d’aquella una part de la parcel·la 13 per habilitar un accés adequat des de la carretera local de Consell. 
 
Les parcel·les (o part d’elles) objecte d’aquesta Modificació, la ubicació general de les quals ja s’ha descrit 
als apartats anteriors es correspon amb les cadastrals següents: 
 
Situació 
cadastral 

Parcel·la cadastral
Superf. 

cadastral
Ús existent o previst Titularitat

Parcel·la nº 3 07047A009000030000O
Q

561 m2 Cementiri actual Municipal
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Parcel·la nº 4 07047A009000040000OP 2.265 m2 Ampliació cementiri, 

aparcament i altres 
serveis annexes

Municipal

Parcel·la nº 13 
(part d’ella) 

07047A009000130000OK  810 m2 Accés rodat i per 
vianants

Dent Hanna Getacheu
X8138011J

Domicili: Pol 8 – Par 133
(Pendent adquisició)

 
Superfície cadastral total 3.636 m2 Funeraris en general (cementiri, tanatori,…) i vial-

aparcament i altres serveis annexes
 
Actualment, el conjunt de les parcel·les que conformen l’àmbit de la modificació estan classificades com a 
'Agrícola-Ramadera'  d’acord amb les N.S. vigents y como 'Sòl Rústic General (UP 9-Plà) ' d’acord amb el Pla 
Territorial de Mallorca. 
 
Igualment, estan afectades de: 
 

- Servitud  relativa a la Seguretat Aeronàutica d’acord amb el Decret 584/1972, de 24 de febrer , de 
Servituds Aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 de març de 1972), modificat pel Real Decret 
297/2013, de 26 d’Abril , (BOE núm, 118, de 17 de maig de 2013)  

- Servitud de 8 m. al seu costat Oest relatiu al camí de Consell que pertany a la “xarxa viària local o 
rural” i servitud de 18 m. al costat de carretera Binissalem-Biniali Ma-3021 que pertany a la “xarxa 
viària secundaria” d’acord amb la Llei 5/ 1990, de 24 de maig, de Carreteres. 

 
El procediment de Revisió de N.S. iniciat per l’Ajuntament de Sencelles, que actualment es troba en fase de 
2ª Aprovació Inicial de data 19/11/2014 i, per tant, en tramitació, classifiquen el sòl subjacent de l’àmbit de la 
modificació com a Sòl Rústic Comú – Règim General, amb les afeccions ja comentades, però incorporant la 
ordenació de la infraestructura como Sistema General d’Equipament Comunitari – Cementiri (SGEC-4). Així 
dons aquesta Modificació simplement avançaria una de les previsions ja contemplades en el procediment de 
revisió general iniciat. 
 
El canvi de classificació urbanística del sòl proposat està motivat per la necessitat de l’Ajuntament de 
Sencelles de regularitzar urbanísticament una situació existent i de disposar d’una àrea annexa que permeti 
l’ampliació del mateix i d’unes zones complementàries per accessos, aparcaments i espais lliures públics 
annexos. 
 
La parcel·la existent que ja es destina a Cementiri no necessita de justificació prèvia en cuat al seu 
emplaçament ja que es tracta d’un conjunt datat del s. XVIII, segons el Catàleg de Protecció del Patrimoni 
Municipal. Els terrenys que se pretenen annexionar al mateix resulten ser els més adequats per complir amb 
els requisits de proximitat, accessibilitat, funcionalitat i suport al cementiri existent que es vol regularitzar. A 
més, possibilitarà una millora substancial de la seguretat en l’accés i aparcament de vehicles al tractar-se 
d’un equipament i terrenys veïnats a una via de la xarxa local o rural amb un trànsit molt limitat. 
 

 
b.- Modificació artº 142. Equipaments. EQ-2 
 
La modificació de l’artº 142 afecta a l’apartat EQ-2 relatiu a la zona delimitada als plànols d’ordenació com a 
cementiri municipal. 
 
L’artº 142 de les N.S. ara vigent està subdividit en tres apartats corresponents als distints tipus 
d’Equipaments definits al Planejament. D’aquests apartats: EQ-1, EQ-2 i EQ-3, és l’EQ-2 el que correspon a 
la zona del Cementiri Municipal, aplicable fins ara al Cementiri de Sencelles, que és l’únic que apareix 
dibuixat als Plànols d’Ordenació ara vigents, però que una vegada aprovada aquesta Modificació Puntual, 
serà extensiu també al Cementiri de Biniali. 
 
Analitzant esmentat artº 142, resulta, que mentre els Equipaments EQ-1 i EQ-3 s’estructuren en quatre sub-
apartats: Definición, Tipo de Ordenación, Condiciones de Edificabilidad i Usos, l’Equipament EQ-2 manca del 
sub-apartat relatiu a les Condiciones de Edificabilidad, suposam que per error, ja que lo raonable és que es 
regulin les condicions i paràmetres de les edificacions que allà se vagin a construir associades als diferents 
usos funeraris. 
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En aquest mateix sentit de incoherència es desenvolupa l’apartat relatiu al Tipo de Ordenación, on es 
determina adoptar una ordenación y una edificabilidad  igual a las existentes de tal forma que las nuevas 
edificaciones formen un conjunto armónico. Òbviament el text resulta contradictori, confús i poc coherent, 
quedat subjecte a qualsevol tipus d’interpretació. 
 
La següent imatge correspon a l’apartat EQ-2 de l’art.142.Equipamientos, objecte de modificació.  
 

 
 
 
I.III. NORMES URBANÍSTIQUES DE L’ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ. Artº 142. EQUIPAMENTS 

 
Les normes urbanístiques que regiran aquest Sistema General (Cementiri de Biniali), que se identificarà amb 
el mateix codi EQ-2 que actualment apliquen les N.S. al Cementiri Municipal de Sencelles, son las que se 
relacionen a la modificació que se proposa per a l’ Artº 142. Equipamientos, en el seu apartat corresponent 
a EQ-2. 
 
A continuació es transcriu íntegrament l’ Artº 142. Equipaments en la nova redacció proposada. 
 
 
 Artº 142.  EQUIPAMENTS 
 
 EQUIPAMENT (EQ-1) 
 

1- DEFINICIÓ: Correspon a les àrees on s’ha previst equipament esportiu, comercial, administratiu, 
social, religiós i cultural. 
 

2- TIPUS D’ORDENACIÓ: L’ordenació de l’edificació serà la necessària per a l’ús al que es destina 
amb un màxim del 70% d’ocupació. 
 

3- CONDICIONS D’EDIFICABILITAT: 
 
a) Parcel·la mínima: 250 m2, admetent parcel·les inferiors a dita superfície existents a  

  l’entrada  en vigor de les presents Normes Subsidiàries. 
b) Alçada reguladora: 8,00 m., corresponents a PB+1 Piso. 
c) Edificabilitat:  L’edificabilitat màxima serà de 1 m2/m2 ó 3 m3/m2. 

 
4- USOS PERMESOS: Tots els relacionats amb el tipus d’equipaments descrits a l’apartat 1er. 

 
 
 EQUIPAMENT (EQ-2) 
 

1- DEFINICIÓ: Correspon a les àrees del Cementiri Municipal de Sencelles i Biniali. Panteons 
funeraris, tombes i edificacions i espais annexes. 
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2- TIPUS D’ORDENACIÓ: L’ordenació de l’edificació serà la necessària per a l’ús al que es destina 
amb un màxim del 80% d’ocupació. 

 
3- CONDICIONS D’EDIFICABILITAT: 

 
a) Parcel·la mínima: Parcel·les delimitades amb la classificació EQ-2 sobre els plànols  

  d’ordenació de les Normes Subsidiàries. 
b) Alçada reguladora: 3,75 m., corresponent a PB. 
c) Edificabilitat:  L’edificabilitat màxima serà de 0,8 m2/m2. 

 
4- USOS PERMESOS: Els corresponents als funeraris d’acord amb lo previst al Decret 105/1997, 

de 24 de juliol, per el qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 
 

 
 EQUIPAMIENT (EQ-3) 
 

1- DEFINICIÓ: Correspon a les àrees de l’Equipament Educatiu 
 

2- TIPUS D’ORDENACIÓ: L’ordenació de l’edificació serà la necessària per a l’ús al que es destina 
amb un màxim del 40% d’ocupació. 
 

3- CONDICIONS D’EDIFICABILITAT: 
 
d) Parcel·la mínima: 13.415 m2, segons la M.P. 01/2005, aprovada en Acord de 26 de 

  febrer de 2007 (BOIN num.44 de 22/03/2007). 
e) Alçada reguladora: 11,00 m., corresponents a PB+2 Piso. 
f) Edificabilitat:  L’edificabilitat màxima serà de 0,60 m2/m2 ó 1,8 m3/m2. 

 
4- USOS PERMESOS: Tots els relacionats amb el tipus d’equipaments descrits a l’apartat 1er. 

 
 
 
I.IV. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA DE LA MODIFICACIÓ 

 
Des de un caire urbanístic, la present Modificació no afecta de forma substancial el contingut de les Normes 
Subsidiàries vigents i per tant pot considerar-se de índole menor. 
 
Per altre banda, la present Modificació no altera cap altre document del planejament ni afecta a l’Estudi 
Econòmic i Financer ja que la parcel·la objecte d’aquest canvi de classificació urbanística es majoritàriament 
de propietat municipal, i respecte dels 810 m2 de la parcel·la 13 del polígon 9, que no ho són, existeix una  
partida pressupostària, per valor de 5.552,06 €, suficient per adquirir aquests terrenys per qualsevols dels 
procediments legals existents (compra-venda, expropiació, permuta, conveni,....), segons valoració realitzada 
per l’arquitecte que subscriu. 
 

 
I.IV.I.- Naturalesa 
 
La present Modificació de les N.S. del Planejament de Sencelles s'ha redactat de conformitat amb el Reial 
Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació 
Urbana, així com també amb la legislació supletòria continguda en el Reial Decret 1346 / 1976, de 9 d'abril, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, així com també amb la 
legislació urbanística de desenvolupament. 
 
De conformitat amb la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i del Reglament general de 
la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (RGLOUS). 
 
De conformitat amb el Reial Decret 1346/1976, de 9 d'abril, la Modificació de les NS s'haurà de subjectar a 
les mateixes disposicions establertes per a la seva aprovació encara que, en aplicació de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre, d’Avaluació Ambiental i la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d' Impacte 
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Ambiental i Avaluacions Ambientals Estratègiques a les Illes Balears, prèviament a l'acord d'aprovació inicial 
s'haurà obtingut, si escau, la declaració de no subjecció a avaluació ambiental estratègica ordinària, 
acordada pel Ple de la Comissió Balear de Medi Ambient. 
 
 
I.IV.II.- Vigència 
 
La present Modificació de les N.S., de conformitat amb el que estableix l'art 103.1 de la Llei 20/2006, de 15 
de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears, i el Capítol III de la Llei 2/2014, de 25 de març, 
d’ordenació i ús del sòl (LOUS) i del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, per a l’illa de Mallorca (RGLOUS), entrarà en vigor una vegada publicat l'acord de la seva aprovació 
definitiva i el text complet de les normes urbanístiques en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). 
 
La seva vigència serà indefinida, sense perjudici de la seva modificació posterior, quedant incorporada al 
Planejament General. 
 
 
I.V. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA APLICABLE 
 
Com s'ha esmentat, les N.S. de Sencelles es troben en fase de Revisió i d'adaptació a la normativa 
sobrevinguda i al Pla Territorial Insular, la qual cosa implica una tramitació prolongada, que fa aconsellable 
avançar aquesta modificació. 
 
La modificació proposada compleix amb la legislació vigent segons amb la següent justificació: 
 
 
1. Legislació estatal. 

 
A aquest efectes es troba en vigor el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de sòl i Rehabilitació Urbana (BOE n. 261, de 31.10.15) 
 
La modificació de planejament s’ha d’ajustar al mateix procediment que per a la seva formulació pel que, fins 
a la seva aprovació definitiva, s’haurà de donar compliment al tràmit d’aprovació inicial i provisional, així com 
a l’exposició pública corresponent. L’aprovació definitiva, al tractar-se de modificacions estructurals, 
correspon al Consell Insular, d’acord amb l’article 53 de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl 
(LOUS). 
 
D'altra banda, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 70ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del Règim Local el planejament, excepte en cas de revisió del mateix, haurà de justificar el següent: 
 
3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno 
de potestad de ordenación, incremente la  edificabifidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá 
hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales 
sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o 
instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la legislación en la 
materia. 
 
En aquest cas, com la nova ordenació proposada incideix sobre l'ús del sòl, s'ha de fer constar en l'expedient 
la identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre la finca afectada durant els cinc anys 
anteriors a la seva iniciació. 
 
La titularitat durant els últims cinc anys de les parcel·les del polígon 9 del terme municipal de Sencelles, 
classificada com a sòl rústic i afectades per aquesta modificació resulten ser: 
 
Polígon 9 – Parcel·les afectades Titularitat darrers 5 anys
Parcel·la 3 Ajuntament de Sencelles
Parcel·la 4 Ajuntament de Sencelles
Parcel·la 13 (Part de la mateixa) Dent Hanna Getacheu

X8138011J
Domicili: Pol 8 – Par 133
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2. Legislació autonòmica. 
 
A aquest efectes es troba en vigor la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'Ordenació 
Urbanística Sostenible, la Llei 2/2014, de 25 de maig, d’Ordenació i Ús del Sòl (LOUS), el Reglament general 
de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca (RGLOUS) i el Pla Territorial 
Insular de Mallorca (PTIM) 
 
L'article 11 de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'Ordenació Urbanística Sostenible, de 
modificació de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'Ordenació Territorial i la derogació de la disposició 
addicional tercera d'aquesta Llei, permet les modificacions de planejament encara que aquest no estigui 
adaptat als instruments d'ordenació territorial que preveu aquesta Llei. Obligació que resta reglada al supòsit 
de revisió del planejament.  
 
L’article 58 de la referida Llei 2/2014, de 25 de març, assenyala que la modificació de qualsevol dels 
elements d’un instrument de planejament urbanístic se subjecta a les mateixes disposicions que regeixen la 
seva formació. A més, d’acord amb l’apartat 6, en l’expedient haurà de figurar la identitat de totes les 
persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques afectades durant els 5 anys anteriors a la 
seva iniciació quan, indirecta o directament existeixi increment de paràmetres d’edificabilitat, densitat o 
modificació d’usos. 
 
En el mateix sentit l’article 174 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, per a l’illa de Mallorca: 
 
Les propostes de modificació de qualsevol instrument de planejament urbanístic que suposin, indirectament o 
directa, bé un increment dels paràmetres d’edificabilitat o de densitat vigents, bé una modificació dels usos 
del sòl, han d’incorporar a l’expedient que es tramita, en els apartats corresponents de la memòria 
informativa, la identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques 
afectades durant els cinc anys anteriors a la seva iniciació, segons consti en el registre o instrument emprat a 
efectes de notificacions a les persones interessades, d’acord amb la legislació en la matèria. 
 
A l’efecte del seu compliment, s’annexen certificacions registrals de la titularitat, i ens remetem a l’expedient 
administratiu pel que fa a la justificació dels actes de notificació a les persones interessades. 
 
D’acord amb l’article 57 d’aquesta Llei (LOUS), es tracta d’una modificació de planejament i no d’una revisió 
al no constituir una alteració substancial del model d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les 
determinacions per al seu desenvolupament urbanístic, així com les disfuncions derivades de l’esgotament 
de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl per determinats usos i activitats econòmiques. 
 
En el mateix sentit el Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa 
de Mallorca regula les modificacions dels instruments de planejament en l’article 171: 
 
2. En el cas del pla general municipal s’entén per modificació la seva alteració mitjançant la introducció de 
qualsevol tipus de canvis en les seves determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els 
sistemes generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix l’anterior article 170. 
 
D’acord amb l’article 170, la revisió del planejament es produeix per l’alteració substancial del model 
d’implantació urbana, de la classificació de sòl, o de les determinacions per al desenvolupament urbanístic, 
així com per les disfuncions derivades de l’exhauriment de la capacitat del pla per necessitats reals de sòl 
per a determinats usos i activitats econòmiques. També per un efecte acumulatiu de successives 
modificacions sofertes des de la seva formulació o darrera revisió o per una alteració que comporti, per si 
mateixa o en unió de les aprovades en els dos anys anteriors, la previsió d’actuacions d’urbanització que 
suposin un increment del 20 % de la població del municipi o del 10 % de la superfície de sòl urbà, de 
qualsevol ús, del seu àmbit territorial. 
 
Circumstàncies que no es produeixin en aquesta modificació puntual de les NS per la qual cosa es considera 
que no és una revisió del planejament en vigor. 
 
Finalment, la present modificació no es troba afectada, ni contradiu cap de les determinacions del PTIM, 
aprovat per acord del Ple del Consell Insular de 13 de desembre de 2004 (BOIB n.188ext, de 31.12.04). 
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I.VI. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER I PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

 
Les parcel·les 3 i 4, actualment son de propietat municipal (Ajuntament de Sencelles) per la qual cosa no es 
requereix estudi econòmic i financer, ni un programa d’actuació urbanístic. 
 
Respecte de la part de parcel·la 13 afectada per la Modificació plantejada, resulta que donades les seves 
reduïdes dimensions (810 m2) i existint partida pressupostària suficient (5.552,06 €) per la seva adquisició, 
inclús pel procediment d’expropiació. 
 
Queda justificada així, la viabilitat econòmica de l’actuació urbanística programada pels terrenys afectats. 

 
 

I.VII. MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
 
L'article 22.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del 
Sòl i Rehabilitació Urbana (BOE nº 261, de 31/10/2015), estableix que la documentació dels instruments 
d'ordenació de les actuacions de transformació 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 la posada en 
marxa 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 l’article 81 del Reglament general de la Llei 
2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per a l’illa de Mallorca, han previst l’informe de sostenibilitat 
econòmica de les actuacions previstes entre els documents del planejament. 
  
La present Modificació del planejament no suposa la implantació d'un nou àmbit d'actuació urbanística, sinó 
la regularització d'un ja existent des de molt temps enrere i del qual l'Ajuntament de Sencelles realitza el 
manteniment i conservació, per la qual cosa no és necessària l'elaboració d'una memòria o informe de 
sostenibilitat econòmica que estudiï i analitzi el cost públic del manteniment i conservació de les 
infraestructures i serveis. 
 
 
I.VIII. ESTUDIS D’AVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÈGICA 
 
El grup 1 de l'annex III de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d'Avaluacions d'Impacte Ambiental i 
Avaluacions Ambientals Estratègiques a les Illes Balears (BOIB núm 133, de 21/09/2006) determina que 
estan subjectes a avaluació ambiental i estratègica els instruments de planificació territorial i concretament 
les Normes Subsidiàries de planejament. 
 
No obstant, l'article 17 de la Llei es refereix al fet que aquests plans, quan es tracti de modificacions menors, 
se sotmetran a avaluació ambiental estratègica quan ho decideixi l'òrgan ambiental en els següents casos: 
 
 a) Els plans i programes subjectes que estableixin l'ús de zones de reduït àmbit territorial. 
 b) Les modificacions menors en els plans i programes subjectes. 

c) Els plans i programes diferents dels esmentats en l'article anterior que estableixin un marc per a 
l'autorització futura de projectes. 
 

D'altra banda, cal tenir en compte que la Llei 6/2009, de 17 de novembre, de Mesures Ambientals per 
Impulsar les Inversions i l'Activitat Econòmica a les Illes Balears (BOIB nº17, de 24/11/2009), va afegir 
l'apartat 4º al grup 1 de l'annex III que exclou directament d'avaluació ambiental estratègica les modificacions 
menors de plans: 
 
 a) Disminució de coeficients d'edificabilitat o de percentatges d'ocupació de les edificacions. 
 b) Disminució de l'altura màxima de les edificacions. 
 c) Canvi d'usos plurifamiliars a unifamiliars. 

d) Augment de la superfície, o reajustament per raons funcionals, de zones d'equipament, espais 
lliures públics o infraestructures, sempre que aquest canvi de qualificació o classificació no afecti 
terrenys classificats com a sòl rústic. 
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 e) Augment de la superfície de la parcel·la mínima per poder construir o implantar un ús urbanístic. 
 f) Canvis de la classificació de sòl urbà, urbanitzable amb la finalitat de reconvertir-los en sòl rústic. 

g) Implementació o extensió de mesures de protecció del medi ambient, del sòl rústic o dels béns 
integrants del patrimoni històric, incloent les modificacions dels catàlegs de protecció del patrimoni 
històric, dels plans d'ordenació dels recursos naturals i dels plans rectors d'ús i gestió. 
h) Establiment o modificació dels índexs d'ús turístic o residencial sempre que suposin disminució de 
la capacitat de població. 

 i) Modificació de delimitació de l'àmbit de polígons o unitats d'actuació i canvi de sistema d'actuació. 
 
Enllaçant amb l’anterior i en aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’Avaluació Ambiental (BOE 
num.296 de 11/12/2013) i segons el seu artº 6. Àmbit d’aplicació de l’avaluació ambiental estratègica, resulta 
que són objecte d’una avaluació ambiental estratègica simplificada: 
 
 a) Les modificacions menors dels plans i programes esmentats a l’apartat anterior. 

b) Els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús, a escala municipal, de 
zones d’extensió reduïda. 
c) Els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no 
compleixin els altres requisits esmentats a l’apartat anterior 

 
En el present cas, la Modificació del planejament vigent suposa una modificació menor, que afecta un reduït 
àmbit territorial i que no causa efectes significatius sobre el medi ambient pel que es pot considerar com no 
subjecta a avaluació ambiental estratègica. No obstant això, al tractar-se d'una modificació menor d'acord 
amb el que estableix l'article 95 de la Llei 11/2006 i al no estar en cap dels supòsits anteriorment descrits 
d'exclusió automàtica de l'avaluació, es demana a la Comissió Balear de Medi Ambient, com a òrgan 
competent, la no subjecció a avaluació ambiental estratègica, per la qual cosa s’haurà d’aportar juntament 
amb aquest esborrany del Pla previst un Document Ambiental Estratègic que ha de contenir la informació 
relacionada a l’art. 29 de la Llei 21/2013. 
 
 a) Els objectius de la planificació. 

b) L’abast i el contingut del pla proposat i de les seves alternatives raonables, tècnicament i 
ambientalment viables. 

 c) El desenvolupament previsible del pla o programa. 
d) Una caracterització de la situació del medi ambient abans del desenvolupament del pla o 
programa en l’àmbit territorial afectat. 

 e) Els efectes ambientals previsibles i, si és procedent, la seva quantificació. 
 f) Els efectes previsibles sobre els plans sectorials i territorials concurrents. 
 g) La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació ambiental estratègica simplificada. 
 h) Un resum dels motius de la selecció de les alternatives previstes. 

i) Les mesures previstes per prevenir, reduir i, en la mesura que sigui possible, corregir qualsevol 
efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’aplicació del pla o programa, tenint en compte el 
canvi climàtic. 

 j) Una descripció de les mesures previstes per el seguiment ambiental del pla. 
 
En el cas que ens ocupa la CMAIB va acordar, en resolució en sessió de dia 17 de setembre de 2.015 (Nº 
Exp: 85E/15), no subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la modificació puntual de les NNSS de 
Sencelles “Sistema General en sòl rústic d’equipament comunitari destinat a cementiri de Biniali i 
modificació de l’art. 142 al seu apartat EQ-2 (cementiri municipal)”. 
 
La modificació ara introduïda a rel de l’informe de 8 de juliol de 2016 de la Direcció Insular d’Infraestructures i 
Mobilitat, Departament de Territori i Infraestructures del CIM, creiem no desvirtua l’acord de la CMAIB ja que 
únicament suposen l’intercanvi d’una superfície de terreny annexa al Cementiri amb idèntiques 
característiques urbanístiques, medi ambientals i de protecció. 
 
No obstant lo anterior es traslladarà a la CMAIB còpia d’aquesta documentació 
 
.  
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I.IX. RESUM EJECUTIU DE PLANEJAMENT 
 
D'acord amb l'article 25.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (BOE nº 261, de 31/10/2015), en els procediments d'aprovació o 
d'alteració d'instruments d'ordenació urbanística, la documentació haurà de incloure un resum executiu 
expressiu dels següents punts: 
 

a) Delimitació de l'àmbit en què l'ordenació projectada altera la vigent, amb un plànol de la seva 
situació i abast de l'esmentada alteració. 
b) Si escau, l'àmbit en què se suspengui l'ordenació o el procediment d'execució o d'intervenció 
urbanística i la durada de l'esmentada suspensió. 

 
D’altra banda, aquesta obligació es troba ja incorporada a la legislació autonòmica a l’apartat 2 de l’article 12 
de la Llei 2/2014, de 25 de març (LOUS): 
 
La documentació exposada al públic haurà de constar d’un resum que inclogui, com a mínim, una explicació 
detallada de les modificacions que planteja i, si escau, els àmbits i l’abast de la suspensió que impliqui. 
 
Així com també a l’apartat 2i de l’article 37 de la referida Llei, és a dir: 
 
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 àmbits en els quals se suspenen l’ordenació o els 
procediments d’execució o d’intervenció urbanística, i la durada d’aquesta suspensió. 
 
I en l’apartat 2.a de l’article 21 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del 
sòl, per a l’illa de Mallorca (RGLOUS), que assenyala: 
 
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. 
 
La present Modificació de les N.S. vigents altera l'ordenació pel que fa a: 
 

- Modificació de la qualificació urbanística actual d'un terreny situat en Sòl Rústic General 
(parcel·les 3, 4 i part de la 13, del polígon 9), per a la regularització del Cementiri actualment 
existent a Biniali i la seva zona d'ampliació generant un “Sistema General en Sòl Rústic 
d'Equipament Comunitari destinat a Cementiri” al nucli de Biniali, Terme Municipal de Sencelles. 

  
- D'altra banda, d'acord amb l'article 50 de la Llei 2/2014, de 25 de maig, d’Ordenació i Ús del Sòl i 

l’article 138 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl, per 
a l’illa de Mallorca, amb l'aprovació inicial queda suspès pel termini de dos anys, prorrogable un 
any més si s'ha repetit el tràmit d'informació pública, l'atorgament de llicències en l'àmbit d'allò 
que s'ha alterat i, amb l'aprovació provisional, de forma automàtica un altre any més, fins a un 
total de quatre anys. Això, sense perjudici que es puguin concedir les llicències basades en el 
règim urbanístic vigent sempre que es respectin també les determinacions del nou planejament. 

 
- L’àmbit de suspensió correspon a la parcel·la que al Plànol d’Ordenació AN-3 (M.P.) està 

qualificada com a “Cementiri EQ-2”. 
 
 

Sencelles, 24 d’abril de 2.017 
 
 
 
 

Miquel Angel Capo Bibiloni 
arquitecte    COAIB   257.222 
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II. DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA COMPLEMENTARIA
 
 
II.I. CERTIFICAT MUNICIPAL DE TITULARITAT 
 
Aquesta documentació s’incorporarà a l’expedient administratiu. 
 
 
II.II. CERTIFICAT MUNICIPAL DE DISPONIBILITAT PRESUPUESTÀRIA PER ADQUIRIR LA PART DE LA 
PARCEL·LA 13  DEL POLÍGON 9 
 
Aquesta documentació s’incorporarà a l’expedient administratiu. 
 



Miquel Àngel Capó Bibiloni. arquitecte coaib 257.222   
 

ac b

miquel
angel

bibiloni
capo

a r q u i t e c t e

plaça santa eulalia, nº 7-4º-4ª
07001        ciutat de mallorca

tel:  971.71.18.32
tel:  639.65.30.25

e-mail: macapo@arquired.es fax: 971.42.57.51

a

 
 
 
 

 
14 

  
Documentació Modificació Puntual de las N.S. de Sencelles 

 
Fase 2ª Aprovación Inicial - Tramitacions annexes  

 
Promotor Ajuntament de Sencelles 

 
Situació Cementiri de Biniali – Pol 9 – Par 3, 4 i part de la 13 

07140 – Sencelles  (Illes Balears) 

 
 
III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I URBANÍSTICA ANNEXA
 
 
III.I. ACREDITACIÓ DE L’EXISTÈNCIA I ANTIGUITAT DEL CEMENTIRI DE BINIALI 
 
III.I.I.- Foto aèria IDEIB-1956 acreditant existència d’abans de 1.956 
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III.I.II.- Fitxa de la A.I. de Catàleg de Bens Patrimonials acreditant existència des de el s. XVIII 
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III.II. FOTOGRAFIA AÈRIA ACTUAL IDEIB-2012 AMB INDICACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
La imatge aèria següent recull el conjunt de les parcel·les o part d’elles afectada per la modificació. 
 

Situació cadastral Parcel·la cadastral Superf. cadastral

Parcel·la nº 3 07047A009000030000OQ 561 m2
Parcel·la nº 4 07047A009000040000OP 2.265 m2
Parcel·la nº 13 (part d’ella) 07047A009000130000OK  810 m2
 
Superfície cadastral total 3.636 m2
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III.III. CARTOGRAFIA CADASTRAL AMB INDICACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
 
La imatge cadastral següent recull el conjunt de les parcel·les o part d’elles afectada per la modificació. 
 

Situació cadastral Parcel·la cadastral Superf. cadastral

Parcel·la nº 3 07047A009000030000OQ 561 m2
Parcel·la nº 4 07047A009000040000OP 2.265 m2
Parcel·la nº 13 (part d’ella) 07047A009000130000OK  810 m2
 
Superfície cadastral total 3.636 m2
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III.IV. DOCUMENTACIÓ VISOR PTM AMB INDICACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ 
 
III.IV.I.- Planimetria general del PTM amb indicació de l’àmbit de la modificació 
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III.IV.II.- Extracte de les fitxes particularitzades d’informació territorial del visor del PTM. 
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III.VI. PLÀNOL JUSTIFICATIU DE LA NO AFECCIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL B.I.C. DE BINIALI 
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III.VII. PLÀNOL DE LES N.S. VIGENTS AMB INDICACIÓ DE L’ÀMBIT OBJECTE DE MODIFICACIÓ 
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III.VIII. FITXA DEL SISTEMA 
 
IDENTIFICACIÓ 

DENOMINACIÓ Sistema General en Sol Rustic d’Equipament Comunitari – Cementiri Biniali 

CODI EQ-2   Cementiri de Biniali 

SITUACIÓ Camí Consell-Biniali   –  Nucli de Biniali  –  Plànol d’Ordenació N.S.: AN-3 

COORDENADES UTM X: 487850 Y: 4388700 

REFERÈNCIA CADASTRAL Polígon 9 – Parcel·les 3, 4 i part de la 13  (T.M. de Sencelles) 

SUPERFÍCIE 3.636 m2 (Superfície cadastral) 

 
ORDENACIÓ URBANÍSTICA 

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL Sòl Rústic 

ORDENACIÓ 
N.S.  Zona Agrícola-Ramadera 

P.T.M. Sòl Rústic General SRG i Àrea de Protecció Territorial (APT) 

AFECCIONS 

Servitud  relativa a la Seguretat Aeronàutica d’acord amb el Decret 
584/1972, de 24 de febrer , de Servituds Aeronàutiques (BOE núm. 69, de 21 
de març de 1972), modificat pel Real Decret 297/2013, de 26 d’Abril , (BOE 
Servitud de 18 m. al seu costat Est relatiu a la carretera Ma-3021 ja que 
aquesta pertany a la “xarxa viària secundària” i servitud de 8 m. al seu costat 
Oest relatiu al camí de Consell, que pertany a la “xarxa viària local o rural” 
d’acord amb la Llei 5/ 1990, de 24 de maig, de Carreteres. 

CATÀLEG A.I. de 28/11/2013 Codi: CE-2 Cementiri corredor i Oratori  

DOMINI / ÚS Públic 

SISTEMA D’ACTUACIÓ Expropiació de l’ampliació 

SITUACIÓ GENERAL DINS PLÀNOL D’ODENACIÓ AN-3 

 

PLANTA GENERAL EQ-2 “CEMENTIRI DE BINIALI” 
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NORMES URBANÍSTIQUES 

DEFINICIÓ 
Correspon a les àrees del Cementiri Municipal de Biniali.  
Panteons funeraris, tombes i edificacions i espais annexes 

CLASSIFICACIÓ EQ-2. Cementiri 

PARCEL·LA MÍNIMA 
Parcel·les delimitades amb la classificació EQ-2 sobre els plànols 
d’ordenació de les Normes Subsidiàries 

TIPUS D’ORDENACIÓ 
L’ordenació de l’edificació serà la necessària per a l’ús al que es destina amb 
un màxim del 80% d’ocupació 

EDIFICABILITAT Màxima: 0,8 m2/m2 

ALÇADA MAX./TOTAL 3,75 m./ 5,00 m., corresponents a PB. 

USOS PERMESOS 

Els corresponents als serveis funeraris en general, cementiri, tanatori,…. 
d’acord amb lo previst al Decreto 105/1997, de 24 de juliol, per el qual 
s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria. 
Complementàriament als anteriors es permetrà l’aparcament de vehicles i 
àrees verdes annexes. 

CONDICIONS D’ESTÈTICA 
Les pròpies de l’equipament i el seu ús específic, però respectant la 
Catalogació actual (CE-2) i/o posteriors que li puguin afectar. 
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III.IX. PLÀNOL DE LES N.S. “AN-3 MODIFICAT” AMB INCLUSIÓ DEL NOU SISTEMA GENERAL 
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